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Op een winderige Colifornische berghelling, tussen
het verdroogde gros en levende eiken, wacht een
westelijke ratelslang. Opgerold onder een overhangend rotsblok; hoor geschubde huid en getemperde
kleurschakering komen overeen met het gros, de
grond en de stenen. Ogen zonder oogleden storen
doorborend, de enige beweging van de slang is het
nu en don trillen van de gespleten tong. Aldoor
waakzaam komt een grondeekhoorn aarzelend
naderbij, op zoek naar voedsel. Onwaarneembaar
verstrakt het slangenlichaam, de spleetpupillen worden gericht, het als een harmonica opgevouwen eerste derde deel van het slangenlichaam is klaar om
zich te strekken. De eekhoorn - bewegen, stilstaan,
bewegen, stilstaan - komt naderbij. Als de eekhoorn
binnen bereik is, strekt de slang zich explosief, zich
op het zich nog van geen kwaad bewuste dier werpend. Terwijl zij de korte afstand naar de prooi overbrugt, opent de slang hoor bek en richt de formidabele giftanden op. Te loot ziet de eekhoorn de slang
en kijk de dood in de ogen. Hij wordt teruggeworpen
door de slag van het treffen van de slangenkop, op
de giftanden gespietst en tot diep in het binnenste
vergiftigd. De ratelslang loot de eekhoorn los en no
de geconcentreerde hevigheid van hoor aanval, lijkt
zij vreemd ongeïnteresseerd als de eekhoorn in
paniek wegvlucht. De eekhoorn goot snel langzamer,
want elke hartslag pompt het vergif verder en verder
door zijn systeem. Het vergif, een heksen brouwsel
van enzymen en andere componenten, is al aan het
verteringsproces begonnen binnen in het lichaam
van de eekhoorn. Nu, vijftien meter verder, zoekt
het ter dood veroordeelde dier bescherming in een
holte van een boomstronk, waar de zware ademhaling snel ophoudt. Don goot de slang langzaam op
pad. Hoor tong wordt constant uitgestoken en weer

naar binnen getrokken, de trillingen zijn een vage
beweging. Bij iedere tik gaan de tippen van de tong
naar buiten en juist voordat ze weer naar binnen
gaan in de bek strijken ze even voorzichtig over de
grond. Zonder aarzeling glijdt de ratelslang door het
gros en tussen de stenen, waarbij zij zich rechtstreeks
naar de holle boomstam begeeft, alsof zij aldoor al
had geweten waar de eekhoorn heen zou gaan.
Slechts één keer neemt de slang een pauze, schudt
hoor kop heen en weer terwijl zij hoor tong in- en
uitsteekt. Dan beweegt zij zich weer over de grond
naar de boomstam en het nog warme lichaam van de
gedode eekhoorn. Terwijl zij het lichaam zachtjes
aanstoot met hoor snuit, vindt de slang de kop van
de eekhoorn en begint het langdurige proces van het
inslikken van een prooi die haast half zo zwoor is als
zijzelf. Erg beweeglijke koken trekken de bek van de
slang over het lichaam van de eekhoorn, als een
handschoen over een vinger, totdat, ten slotte, de
peristaltische bewegingen en een laatste s-bocht van
de slongennek de eekhoorn naar de maag van de
slang duwen, waar het verteringsproces zal worden
voortgezet. De activiteit van het vergif verzekert dat
de eekhoorn zal zijn verteerd voordat hij kon bederven en de slang kon vergiftigen. Veilig in de holle
boomstam, haar bescheiden behoefte aan energie
bevredigd, zal de slang verscheidene weken of
maanden niet meer jagen.
Dit drama speelt zich in een of andere vorm dagelijks of over de hele wereld met bijna 3000 soorten
slangen. Terwijl we geneigd zouden zijn om medelijden te hebben met ons ongelukkige zoogdierverwonten, moeten we echter een slang met tegenzin
bewonderen met hoor verbazingwekkende vermogen om te lokaliseren, te identificeren, of te maken
om uiteindelijk hoor met bont beklede slachtoffer
terug te vinden. Valkuilen voor de prooien zijn de
diverse waarnemingsorganen van de slang; scherp
zicht bij de meeste soorten en bij sommige andere
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Figuur 1. Temperatuurcyclus.

33
31
29

.r.!

!'
!-i

. i~

i

27 _j_:

il

25 : i

·r:

"

""i-

!
j

1

23 .;.

21

l

19

r

17

i

1

! .

h

i i

l~
;

1

!

1

oktober - - november - · - - - december - - j anuari

15 i

legde ze 49 eieren (afmetingen 9x 15 cm} die ze
zelf bebroedde. Ik nam de eieren bij haar weg (zij
verdedigde ze met sissen en bijten} en ik broedde
ze uit in een broedmachine (figuur 2) bij een temperatuur van 30-32°( (86-89.6°F} en een luchtvochtigheid van 90%.
Na 74 dagen kwamen alle eieren uit. De jongen
waren 50-58 centimeter (19.7-22.8 inches} lang. Zij
vervelden na ongeveer tien dagen en aten ogenblikkelijk dode muizen.

Thermometer

paring

--- februari -

CONCLUSIES

In gevangenschap houdt de Afrikaanse rotspython
haar felle en slechte temperament: zij bijt en sist
en heeft geen makkelijk en voorspelbaar karakter. Mijn pythons toonden altijd een duidelijk
onstabiel gedrag en ik moest ze zeer voorzichtig
behandelen. De jongen hadden ook dezelfde aard
en regelmatig hanteren veranderde die niet.
Ondanks alles kan deze python vrij oud worden
(tot zelfs 30 jaar} en is het een sterke en gezonde
slang. Bovendien kan er gemakkelijk mee worden
gekweekt. Haar broedgedrag is typisch seizoensgebonden en dat maakt het vrij gemakkelijk om
het hofmaken en de paring te induceren.
Vertaling uit het Engels door Jan van Duinen.

Water
level

1Rod type aquarium heater 1
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Figuur 2. Broedmachine.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 - 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur
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TERRARISTIKA
Europa's grootste beurs voor terrariumdieren
Wanneer:

Zaterdag 17 april '99; aanvang 10.00 uur voor standhuurders 7.00 uur

Waar:

Zentralhallen Hamm/Westf.;
Autosnelweg no. 2 afslag Hamm, Werl, Arnsberg

Wat:

Alles voor het terrarium, op meer dan 6000 vierkante meter

Hoe:

Toegang DM 10,- reservering van tafels alleen na telefonische
afspraak tot 14 dagen voor beursaanvang en na overmaking van
DM 25,- per strekkende meter tafel incl. toegang voor 1 persoon
(max. 4 personen), stroomaansluiting DM 5,-; niet gebruikte maar
wel bestelde stands worden om 9 .15 uur verhuurd.

Verdere informatie:

00492361 / 498112 Frank Izaber
0172 / 2809762
Frank Hoffmann
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.,. Lampropeltis Triangulum Sinaloae

SERPO
Chopinpad 34, 1323 RZ Almere, Tel. 036.5361243, Fax 0842. I 17580, E-mail J.van.het.Meer@icu.nl

VOOR LIEFHEBBERS VAN REPTIELEN, AMPHIBIEEN, ~PINNEN,
INSECTEN, BIJZONDERE DIEREN EN TOEBEHOREN

TER ADVERTENTIEBLAD
GRATIS ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN {NU OOK OP INTERNET)
Ter komt iedere eerste week van elke maand met de meest recente advertenties uit.
Ter geeft de mogelijkheid om, zonder lid te zijn van een vereniging op zoek te gaan
naar en/of aan te bieden alles wat met reptielen, amfibieën, spinnen, insecten, bijzondere dieren en toebehoren te maken heeft.
• TER is het goedkoopste en actueelste advertentieblad, ook op internet.
• TER is er voor zowel de zakelijke als de particuliere adverteerder.
• TER is er ook voor verenigingen, werkgroepen, doelgroepen etc.
Voor meer informatie vraag een gratis exemplaar of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
TER BENODIGDHEDEN
Diverse benodigdheden op terraria gebied
• Terraria
• Opkweekbakjes met klapdeksel
• Muizen en rattenbakken
• Aankleding terraria planten, kurk e.d.

voor groothandel en particulier
• Muizenbrokken
• Diepvriesmuizen in alle maten
• En nog veel meer .............. .

Vraag een overzicht met prijslijst of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/Benodigd.htm
TER BEURZEN

SERPO~;
REPTIELENHUIS
Stationsplein 8 Delft
tel: 01 5 - 21 22184 fax: 0 15 - 26 16928
Entree: 4-1 1 jaar fl. 4,50, 12-64 jaar fl.8,-, CPJ/65+ fl. 6.-

Organisatie van beurzen.Voor de volgende beurs vraag een Flyer of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
VOOR EEN HOMEPAGINA OP INTERNET KUNT U OOK BIJ TER TERECHT.
DIVERSE EIEREN GEZOCHT VAN NIET GIFTIGE SLANGEN SOORTEN.
Kamer van koophandel Lelystad nummer 39064183 /ABN AMRO Bank rekeningnummer 60.67.39.335
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Open maandag t/m zondag 10 - 18 uur
m.u.v. 25 dec. en 1 januari
voor de agenda van de slangenexpo "Serpo" zie pag. 800 Teletext RTL 4. - 40 et/min
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Chopinpad 34, 1323 RZ Almere, Tel. 036.5361243, Fax 0842. I 17580, E-mail J.van.het.Meer@icu.nl
VOOR LIEFHEBBERS VAN REPTIELEN, AMFIBIEEN, SPINNEN,
INSECTEN, BIJZONDERE DIEREN EN TOEBEHOREN

TER ADVERTENTIEBLAD
GRATIS ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN (NU OOK OP INTERNET)
Ter komt iedere eerste week van elke maand met de meest recente advertenties uit.
Ter geeft de mogelijkheid om, zonder lid te zijn van een vereniging op zoek te gaan
naar en/of aan te bieden alles wat met reptielen, amfibieën, spinnen, insecten, bijzondere dieren en toebehoren te maken heeft.
• TER is het goedkoopste en actueelste advertentieblad, ook op internet.
• TER is er voor zowel de zakelijke als de particuliere adverteerder.
• TER is er ook voor verenigingen, werkgroepen, doelgroepen etc.
Voor meer informatie vraag een gratis exemplaar of kijk op internet:

LAMPROPELTIS TRIANGULUM
SINALOAE

LAMPROPELTIS TRIANGULUM
CAMPBEW

eieren gelegd op:± 31 juli 1998, l 0 stuks;
uitgebroed: 'au bain marie' op 27°C;
geboren: 24 tot 28 oktober 1998 (3,4);
eerste vervelling: na vier dagen;
eerste voedselopname: na zeven dagen, levende
nestmuis;
ouders: onverwante dieren, ~ nakweek 1994,
d" nakweek 1995.

eieren gelegd op: 31 juli 1998, negen stuks;
uitgebroed: 'au bain marie', op 27°C;
geboren: 30 oktober tot 4 november 1998 (1,2);
eerste vervelling: na zeven dagen;
eerste voedselopname: na tien dagen, levende
nestmuis;
ouders: onverwante dieren: nakweek 1995.

V.J. van Wanrooy,
Wateringhestraat 16,
3032 VJ Rotterdam.
Tel. 010-4672190.

V.J. van Wanrooy,
Wateringhestraat 16,
3032 VJ Rotterdam.
Tel. 010-4672190.

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
TER BENODIGDHEDEN
Diverse benodigdheden op terraria gebied
• Terraria
• Opkweekbakjes met klapdeksel
• Muizen en rattenbakken
• Aankleding terraria planten, kurk e.d.

voor groothandel en particulier
• Muizenbrokken
• Diepvriesmuizen in alle maten
• En nog veel meer .............. .

Vraag een overzicht met prijslijst of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/Benodigd.htm
TER BEURZEN
Organisatie van beurzen.Voor de volgende beurs vraag een Flyer of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
VOOR EEN HOMEPAGINA OP INTERNET KUNT U OOK BIJ TER TERECHT.
DIVERSE EIEREN GEZOCHT VAN NIET GIFTIGE SLANGEN SOORTEN.
Kamer van koophandel Lelystad nummer 39064183 /ABN AMRO Bank rekeningnummer 60.67.39.335
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[Ü]oRELIA SPILOTA IMBRICATA
Lucien Rooyentlijk.
~LGEMEEN

More/ia spi/ota imbricata is een vorm van de topijtpython die voorkomt in het Zuidwesten van Australië. Zodoende wordt de imbricata ook wel
Southwestern Corpet Python genoemd. Zij is samen
met More/ia spilota mcdowweli (Coostol Corpet
Python) één van de grootste ondersoorten van de
topijtpythons. Dieren met een lengte van zo'n drie
meter zijn don ook meer regel don uitzondering.
Als je een volwassen imbricata voor het eerst in
levende lijve ziet, volt vooral hoor kop op. Deze is
in verhouding zeer groot en breed ten opzichte van
de andere ondersoorten (met uitzondering van de
mocrobsilo-vorm uit lrion Joyo; deze ondersoort
heeft zo'n zelfde karakteristieke kop).
Door hoor grote kop kon deze slang ietwat agressief overkomen. Hoor uitstraling is echter niet kenmerkend voor hoor gedrag. Mijn ervaring is dot
ze, wanneer je ze buiten het voeren om benadert,
nooit uithalen om te bijten. Zeker als je de dieren
uit het terrarium hebt, zoals bijvoorbeeld tijdens
het schoonmaken, kruipen ze rustig over je honden en zijn ze absoluut niet agressief (voorzichtigheid is echter ottijd op zijn plaats, want het blijven
grote dieren en altijd kan het de eerste keer zijnl).
KWEEK

Badhuisstraat 85 • 2584 HE Den Haag • Telefoon 070-354 54 52
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 -18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur

Buiten het poorseizoen om houd ik de man
gescheiden van de vrouw. De dieren kunnen overdag don kiezen voor een temperatuur tussen de
25-35 graden Celsius. 's Nachts doolt de temperatuur naar zo'n 22 graden Celsius. Deze temperatuursverschillen overdag (in een terrarium van
l 20x60x60), ontstaan doordat ik op verschillende
manieren de terraria verwarm.

De kamer waarin de slangen zitten hebben vanwege de aanwezigheid van een klein electrisch bijzetkocheltje een 'basis-temperatuur' van ongeveer 25°(. In elk terrarium zit een bodemverworming (een motje van 30 watt); dot zorgt voor een
plaatselijke temperatuur van maximaal 35°(. De
dieren kunnen met een 'bomboetrap' kiezen hoe
hoog ze willen gaan liggen, met als regel 'hoe
hoger, hoe warmer'.
Rond november begin ik met de afkoelingsperiode voor deze pythons. Als basis geldt don, dot de
gemiddelde dagtemperatuur geleidelijk aan, met
zo'n 4 tot 5 graden, moet zakken. Dit kun je op
verschillende manieren doen.
Als je d.m.v. verwarmingslampen of -spots je terrarium verwarmt, kun je kiezen voor een automatische of een handmatige dimmer en zodoende de
temperatuur minderen. Je kunt ook je verwarmingslampen of -spots vervangen door lompen
met een minder wattage. Weer een andere optie is
de kamertemperatuur loten dolen.
Zelf heb ik een handmatige dimmer tussen de
bodemverworrning gemaakt en ik kon dus eenvoudig
de temperatuur minderen in de betreffende terraria.
Waarom ik ervoor kies om de bodemverworming te
minderen en niet de verlichting, heeft twee redenen:
• de meeste warmte in het terrarium ontstaat bij
mij door de verwormingsmot, die is dus ook
het gemakkelijkst te minderen.
• Als de bodemverworming op een loog pitje
stoot, blijft de bodembedekking (turfmolm),
ook vochtiger. Hierdoor wordt de relatieve
luchtvochtigheid in het terrarium automatisch
verhoogd en dot heeft wederom zijn positieve
uitwerking op de poringsdrang.
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ijzerdraad en vaak hebben ze ernstige beschadigingen
aan de nekwervels. Sommige dieren zijn zó beschadigd, dat zij niet meer kunnen slikken en je hoeft geen
raketgeleerde te zijn om te bedenken dat deze dieren
een langzame dood te wachten staat. Zelfs als de dieren zouden willen eten, is dit niet mogelijk. Ook zijn
de dieren vaak zwaar geïnfecteerd met parasieten.
EEN l:.AATSTE OPMERKING

Oe gevolgen van een beet. Foto: John Bakker

Bitis nasicornus heeft vaak extreem lange perioden tussen voedselopname en ontlasting. Een
bepaald mannetje heeft eens 3 maanden lang
geen ontlasting gehad terwijl hij regelmatig at.
Overmatig voederen draagt hier zeker toe bij.
Daarom is het belangrijk om volwassen dieren één
maal in de 2 tot 3 weken voedsel aan te bieden.
De reden dat de voedselvertering langzaam verloopt is niet precies bekend. Wel wordt gesuggereerd dat de combinatie zeer weinig bewegen en
weinig drinken hier toe bijdraagt.
Het besproeien van het terrarium en de dieren met
lauwwarm water zet de dieren wat sneller aan tot
drinken dan dat ze dit alleen uit de waterbak zouden doen en verkort het verteringsproces. Het is
wel duidelijk dat als er ontlasting komt je die 'met
schop en kruiwagen' moet weghalen.
WILDVANG OF NAKWEEK?

Het antwoord op deze vraag is simpe'1 koop nooit
wildvang! Neushoornadders (en veel andere soorten
gifslangen) worden vaak gevangen met stroppen van

Als je erover denkt een Bitis nasicornis of wat
voor gifslang dan ook aan te schaffen, denk dan
zeker nog eens na. Deze dieren zijn niet alleen
zeer mooi, maar ook zeer gevaarlijk! Mocht je
onverhoopt worden gebeten, dan bestaat de kans
dat je het niet overleeft. Even een serumpje
gebruiken bestaat alleen in de film. Mocht je tot
de gelukkigen behoren die een beet wél overleeft, dan nog zijn de gevolgen vaak dramatisch.
Nu we het toch over serum hebben: Reptielenzoo
'SERPO' is bezig met het opzetten van een legale
serumbank voor gifslangenliefhebbers. Dit komt
erop neer dat men in de vorm van een soort van
abonnement serum aangeleverd krijgt, dat,
indien nodig, wordt aangevuld of vervangen.
Meer weten? bel 'SERPO' Delft.
En verder; wil iedereen in je naaste omgeving ook
gifslangen in huis? Heb je werkelijk de benodigde
ervaring om gifslangen te verzorgen? Het lijkt
soms makkelijk, maar geloof ons, als bijvoorbeeld
een ziek dier verzorgd moet worden (oppakken
e.d .. ), dan blijft dit altijd een spannende, maar
vooral gevaarlijke bezigheid. Je moet niet op een
ander rekenen voor hulp, het zijn jouw slangen!

M&S REPTILIEN
Reptiles - only captive barn
Tarantulas - over 50 species
Food/Livefood
Supplies - all you need
Literature - over 200 titles
Albstrasse 18/1+2
D-78056 VS-Weigheim
Phone (int) 49-7425-31447
Fax (int) 49-7425-31448

Import-Export
Your competent partner!
Come and visit us in our new 800 m2 warehouse
Please call f or shophours ! !
Public send $6.00 for Catalogue
Dealer Inquiries Welcome
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SERPO

REPTIELENHUIS
Stationsplein 8 Delft
tel: 015 - 2122184 fax: 015 - 261 6928
Entree: 4-1 1 jaar fl. 4,50, 12-64 jaar fl.8,-, CPJ/65+ fl. 6.Open maandag t/m zondag 10 - 18 uur
m.u.v. 25 dec. en 1 januari
voor de agenda van de slangenexpo "Serpo" zie pag. 800 Teletext RTL 4 . - 40 et/min
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M&S BEPTILIEN
Beptiles - only captive barn
Tarantulas - over 50 species
Food/Livefood
Supplies - all you need
Literature - over 200 titles
Albstrasse 18/1+2
D-78056 VS-Weigheim
Phone (int) 49-7425-31447
Fax (int) 49-7425-31448

Import-Export
Your competent partner!
Come and visit us in our new 800 m2 warehouse
Please call f or shophours 11
Public send $6.00 for Catalogue
Dealer Inquiries Welcome
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Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 - 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur
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Chopinpad 34, 1323 RZ Almere, Tel. 036.5361243, Fax 0842.117580, E-mail J.van.het.Meer@icu.nl
VOOR LIEFHEBBERS VAN REPTIELEN, AMPHIBIEEN, SPINNEN,
INSECTEN, BIJZONDERE DIEREN EN TOEBEHOREN

TER ADVERTENTIEBLAD
GRATIS ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN (NU OOK OP INTERNET)
Ter komt iedere eerste week van elke maand met de meest recente advertenties uit.
Ter geeft de mogelijkheid om, zonder lid te zijn van een vereniging op zoek te gaan
naar en/of aan te bieden alles wat met reptielen, amfibieën, spinnen, insecten, bijzondere dieren en toebehoren te maken heeft.
• TER is het goedkoopste en actueelste advertentieblad, ook op internet.
• TER is er voor zowel de zakelijke als de particuliere adverteerder.
• TER is er ook voor verenigingen, werkgroepen, doelgroepen etc.
Voor meer informatie vraag een gratis exemplaar of kijk op internet

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
TER BENODIGDHEDEN
Diverse benodigdheden op terraria gebied
• Terraria
• Opkweekbakjes met klapdeksel
• Muizen en rattenbakken
• Aankleding terraria planten, kurk e.d.

voor groothandel en particulier
• Muizenbrokken
• Diepvriesmuizen in alle maten
• En nog veel meer .............. .

Vraag een overzicht met prijslijst of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/Benodigd.htm
TER BEURZEN
Organisatie van beurzen. Voor de volgende beurs vraag een Flyer of kijk op internet

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
VOOR EEN HOMEPAGINA OP INTERNET KUNT U OOK BIJ TER TERECHT.
DIVERSE EIEREN GEZOCHT VAN NIET GIFTIGE SLANGEN SOORTEN.
Kamer van koophandel Lelystad nummer 39064183 / ABN AMRO Bank rekeningnummer 60 67.39 335
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Badhuisstraat 85 • 2584 HE Den Haag • Telefoon 070-354 54 52
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 -18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur
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• Lampropeltis triangulum sinalaoe

Chopinpad 34, 1323 RZ Almere, Tel. 036.5361243, Fax 0842.117580, E-mail J.van.het.Meer@icu.nl
VOOR LIEFHEBBERS VAN REPTIELEN, AMPHIBIEEN, SPINNEN,
INSECTEN, BIJZONDERE DIEREN EN TOEBEHOREN

TER ADVERTENTIEBLAD
GRATIS ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN (NU OOK OP INTERNET)
Ter komt iedere eerste week van elke maand met de meest recente advertenties uit.
Ter geeft de mogelijkheid om, zonder lid te zijn van een vereniging op zoek te gaan
naar en/of aan te bieden alles wat met reptielen, amfibieën, spinnen, insecten, bijzondere dieren en toebehoren te maken heeft.
• TER is het goedkoopste en actueelste advertentieblad, ook op internet.
• TER is er voor zowel de zakelijke als de particuliere adverteerder.
• TER is er ook voor verenigingen, werkgroepen, doelgroepen etc.
Voor meer informatie vraag een gratis exemplaar of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
TER BENODIGDHEDEN
Diverse benodigdheden op terraria gebied
• Terraria
• Opkweekbakjes met klapdeksel
• Muizen en rattenbakken
• Aankleding terraria planten, kurk e.d.

voor groothandel en particulier
• Muizenbrokken
• Diepvriesmuizen in alle maten
• En nog veel meer .............. .

Vraag een overzicht met prijslijst of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/Benodigd.htm
TER BEURZEN
Organisatie van beurzen.Voor de volgende beurs vraag een Flyer of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
VOOR EEN HOMEPAGINA OP INTERNET KUNT U OOK BIJ TER TERECHT.
DIVERSE EIEREN GEZOCHT VAN NIET GIFTIGE SLANGEN SOORTEN.
Kamer van koophandel Lelystad nummer 39064183 / ABN AMRO Bank rekeningnummer 60 67.39.335
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TERRARISTIKA
Europa's 1:rootste beurs voor terrariumdieren
Wanneer: Zaterdag 18 september '99; aanvang 10.00 uur voor standhuurders 7.00 uur
Waar:

Zentralhallen Hamm/Westf.;
Autosnelweg no. 2 afslag Hamm, Werl, Arnsberg

Wat:

Alles voor het terrarium, op meer dan 6000 vierkante meter

Hoe:

Toegang DM 10,- reservering van tafels alleen na telefonische afspraak
tot 14 dagen voor beursaanvang en na overmaking van
DM 25,- per strekkende meter tafel incl. toegang voor 1 persoon
(max. 4 personen), stroomaansluiting DM 5,-; niet gebruikte maar
wel bestelde stands worden om 9.15 uur verhuurd.

Verdere informatie:

00492361 / 498112 Frank Izaber
0172 / 2809762
Frank Hoffmann

Dierengroothandel Ron van der Vliet
In-en verkoop van kleine huisdieren !!

Het juiste

adres voor al uw voedert.lieren :

* muizen in verschillende maten
* ratten in verschillende maten
* diepvrieskuikens
* konijnen en cavia's
* gerbils, hamsters etc ...
Hoge kortingen bij grote afname.
Bestellingen voor 12:00 uur kunnen

voor 18:00 uur worden geleverd.

U kunt ons bereiken op t el./fax 015-3697698
Mobiel 0870-307550

Of kom langs: Ambachtshof 14
2641 KV Pijnacker
Wij zijn geopend op maandan t!m vrijdag 9:00 uur - 20:00 uur.
En op zaterdag van 11:00 uur - 15:00 uur.
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M&S REPTILIEN
Beptiles - only captive born
Tarantulas - over 50 species
Food/Livefood
Supplies - all you need
Literature - over 200 titles
Albstrasse 18/1+2
D-78056 VS-Weigheim
Phone (int) 49-7425-31447
Fax (int) 49-7425-31448

www.ms-reptilien.de
www.ms-reptiles.com
e-mail: info@ms-reptilien.de
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Come and visit us in our new 800 m2 warehouse
Please call f or shophours 11
Public send $6.00 for Catalogue
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BEURS
Amstelveen
Reptielen, amftbieën, spinnen, Insecten, knaagc&eren, aquaria, bijzondere dieren en toebehoren

TER/ Lacerta Amsterdam

Datum:
Adres:

zondag 28 november 1999 (februari, mei an november 2000)
sporthal Da Maant, Orion 3 te Amstelveen
van 10.00 tot 16.00 uur;
11/d:
Voor wie:
iedereen dia wat wil aanbieden, zoekt of interesse heeft in reptielen, amfibieën,
spinnen, insecten, knaagdieren en oquorio, bijzondere dieren an toebehoren.
Reserveringen: uw reservering is definitief als da betaling binnen is; daarna knjgt u een bavstiging
toegezonden.
Aanmelden:
schriftelijk bij J. van het Meer, Chopinpod 34, 1323 RZ Almere;
telefonisch 036-5361243/ 06-22103933 fox 0842-117580;
Kosten:
inschn-iving f.25,- per meter (indusief 2 personen); op da dog zaff f.25,- per meter
(indien ruimte, indusiaf 2 personen); indien u aan joorobonnamant heeft of neemt,
een voste zakelijke adverteerder bent of par direct wordt op het blad 'Ter' is da eer
sta mater gratis.
Rekeningnummer 50.53.95.290 o.v.v. noom, adres, woonplaats. aantal maters.
Entree bezoekers: f.7,50 volwassenen; 65+ f.5,-; kinderen tot 12 jaar gratis;
Informatie:
J. van het Maar, tal. 036-5361243/ fox 0842-117580
en bij E. van Galdarop, tal. 020-6458769 (tussen 20.00 an 22.00 uur).

Routebeschrijving:
Auto:
komende vanaf Amersfoort (A 1J
via A9 (Schiphol), don stukje A2 en wederom A9 tot afslag Oudekerk oon de Amstel (afrit 4) zie don**
komende vanaf Zaandam, Alkmaar (AB}
via A10 (ring Amsterdam), don stukje A2, don A9 tot afslag 1, Oudekerk aan de Amstel (afrit 4), zie don**
** 1e kruising rechtsaf bij T-splitsing linksaf (oranje boon) onder viaduct, dan bij stoplichten linksaf richting

Uithoorn (Beneluxboon) in de bocht van de Beneluxboon bij stoplichten linksaf (gondel) rechts aanhouden
don rechtsaf (Willem Dreesweg) don 2e rechtsaf parkeerterrein sporthal De Meent (orion 3).
De route vanaf afslag Oudekerk aan de Amstel zal zijn uitgepijld.
Openbaar vervoer: de sneltram nr. 51 Amstelveen stopt op 3 minuten lopen vanaf sporthal De Meent
(uitstappen op holte De Meent)
Voor verder informatie openbaar vervoer 099-9292
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tel: 01 5 - 2122184 fax: 0 15 - 2616928
Entree: 4-1 1 jaar fl. 4,50, 12-64 jaar fl.8,-, CPJ/65+ fl . 6.Open maandag t/m zondag 10 - 18 uur
m.u.v. 25 dec. en I januari
voor de agenda van de slangenexpo "Serpo" zie pag. 800 Teletext RTL 4. - 40 et/mln
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M&S REPTILIEN
Beptiles - only captive barn
Tarantulas - over 50 species
Food/Livefood
Supplies - all you need
Literature - over 200 titles
Albstrasse 18/1+2
D-78056 VS-Weigheim
Phone (int) 49-7425-31447
Fax (int) 49-7425-31448
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Openingstijden: dinsdag Vm vrijdag van 12.00 - 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur
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Lampropeltis trian,ulum sinalaae

Chopinpad 34, 1323 RZ Almere, Tel. 036.5361243, Fax 0842.117580, E-mail J.van.het.Meer@icu.nl
VOOR LIEFHEBBERS VAN REPTIELEN, AMPHIBIEEN, SPINNEN,
INSECTEN, BUZONPERE PIEREN EN TOEBEHOREN

TER ADVERTENTIEBLAD
GRATIS ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN (NU OOK OP INTERNET)

Ter komt iedere eerste week van elke maand met de meest recente advertenties uit.
Ter geeft de mogelijkheid om, zonder lid te zijn van een vereniging op zoek te gaan
naar en/of aan te bieden alles wat met reptielen, amfibieën, spinnen, insecten, bijzondere dieren en toebehoren te maken heeft.
• TER is het goedkoopste en actueelste advertentieblad, ook op internet.
• TER is er voor zowel de zakelijke als de particuliere adverteerder.
• TER is er ook voor verenigingen, werkgroepen, doelgroepen etc.
Voor meer informatie vraag een gratis exemplaar of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
TER BENODIGDHEDEN
Diverse benodigdheden op terraria gebied
• Terraria
• Opkweekbakjes met klapdeksel
• Muizen en rattenbakken
• Aankleding terraria planten, kurk e.d.

voor groothandel en particulier
• Muizenbrokken
• Diepvriesmuizen in alle maten
• En nog veel meer .............. .

Vraag een overzicht met prijslijst of kijk op internet:

http:/lwww.euronet.nl/users/icu 13827/Benodigd.htm
TER BEURZEN
Organisatie van beurzen.Voor de volgende beurs vraag een Flyer of kijk op internet

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
VOOR EEN HOMEPAGINA OP INTERNET KUNT U OOK BIJ TER TERECHT.
DIVERSE EIEREN GEZOCHT VAN NIET GIFTIGE SLANGEN SOORTEN.
Kamer van koophandel Lelystad nummer 39064183 / ABN AMRO Bank rekeningnummer 60.67.39.335
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SERPo""~
REPTIELENHUIS
Stationsplein 8 Delft
tel: 0 15 - 2122184 fax: 0 15 - 261 6928
Entree: 4-1 1 jaar fl. 4,50, 12-64 jaar fl.8,-, CPJ/65+ fl. 6.Open maandag t/m zondag 10 - 18 uur
m.u.v. 25 dec. en I januari
voor de agenda van de slangenexpo "Serpo" zie pag. 800 Teletext RTL 4.
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M&S REPTILIEN
Reptiles - only captive barn
Tarantulas - over 50 species
Food/Livefood
Supplies - all you need
Literature - over 200 titles
Albstrasse 18/ 1 +2
D-78056 VS-Weigheim
Phone (int) 49-7425-31447
Fax (int) 49-7425-31448

www.ms-reptilien.de
www.ms-reptiles.com
e-mail: info@ms-reptilien.de

Import-Export
Your competent partner!
Come and visit us in our new 800 m2 warehouse
Please call f or shophours 11
Public send $6.00 for Catalogus
Dealer Inquiries Welcome
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Chopinpad 34, 1323 RZ Almere, Tel. 036.5361243, Fax 0842.117580, E-mail J.van.het.Meer@icu.nl

VOOR LIEFHEBBERS VAN REPTIELEN, AMPHIBIEEN, SPINNEN,
INSECTEN, BIJZONDERE DIEREN EN TOEBEHOREN

TER ADVERTENTIEBLAD
GRATIS ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN (NU OOK OP INTERNET)

Ter komt iedere eerste week van elke maand met de meest recente advertenties uit.
Ter geeft de mogelijkheid om, zonder lid te zijn van een vereniging op zoek te gaan
naar en/of aan te bieden alles wat met reptielen, amfibieën, spinnen, insecten, bijzondere dieren en toebehoren te maken heeft.
• TER is het goedkoopste en actueelste advertentieblad, ook op internet.
• TER is er voor zowel de zakelijke als de particuliere adverteerder.
• TER is er ook voor verenigingen, werkgroepen, doelgroepen etc.
Voor meer informatie vraag een gratis exemplaar of kijk op internet:

http:/Jwww.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
TER BENODIGDHEDEN
Diverse benodigdheden op terraria gebied
• Terraria
• Opkweekbakjes met klapdeksel
• Muizen en rattenbakken
• Aankleding terraria planten, kurk e.d.

voor groothandel en particulier
• Muizenbrokken
• Diepvriesmuizen in alle maten
• En nog veel meer .............. .

Vraag een overzicht met prijslijst of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 1382 7/Benodigd.htm
TER BEURZEN
Organisatie van beurzen.Voor de volgende beurs vraag een Flyer of kijk op internet

http:/Jwww.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
VOOR EEN HOMEPAGINA OP INTERNET KUNT U OOK BIJ TER TERECHT.
DIVERSE EIEREN GEZOCHT VAN NIET GIFTIGE SLANGEN SOORTEN.
Kame r van koophandel Lelystad nummer 39064183 / ABN AMRO Bank rekeningnummer 60.67.39.335
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Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 - 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur
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SERPO

SERPo"''
REPTIELENHUIS

Stationsplein 8 Delft
tel: 0 15 - 2122184 fax: 0 15 - 261 6928
Entree: 4-1 1 jaar fl. 4,50, 12-64 jaar fl.8,-, CPJ/65+ fl. 6.Open maandag t/m zondag 10 - 18 uur
m.u.v. 25 dec. en I januari
voor de agenda van de slangenexpo "Serpo" zie pag. 800 Teletext RTL 4 .. 40 et/min
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J.J.

Leunisse
Kapelstraat 11
4817 NX Breda
Tel: 076 - 5714244
Fax: 076 - 5717308

HERPETOLOGIE

Reptielen
Amfibieën
Terraria
Complete inrichting
Voedselpreparaten

----

Hèt antwoord op al uw vragen
op herpetologisch gebied ...
Openingstijden: alléén op zaterdag van 09.00 - 17.00 uur of ma-vrij na afspraak

