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~AN DE REDACTIE
Vorig jaar hebben het bestuur van de Europese Slangenvereniging en de redactie van Litteratura Serpentium beloofd, dat degene die een geplaatste,
substantiële bijdrage schreef voor ons verenigingsblad daarvoor een gratis jaarabonnement zou krijgen. Deze belofte doen wij gestand. Dat betekent,
dat onderstaande leden dit jaar géén acceptgiro ontvangen voor het abonnement over 1999:
Peet Smetsers
Freek Gillisen
Jan van Tessel
J.Ramaker
Harmen Jan Platvoet
Johan Mavromichalis
Marcel van Engelen
Erik Nijhof
Fausto Starace
Keith Werb
Bruce Young
Gary Hesom
Waarom neemt ude uitdaging niet aan? Schrijf een
substantiële bijdrage voor LS. Bij plaatsing ontvangt
u volgend jaar een gratis jaarabonnement!
Verder verheugt het de redactie van Litteratura
Serpentium, dat het in de vorige aflevering aangekondigde vertrek van René en Cécile van der
Vlugt als hoofdredacteurs géén vervelende en vertragende gevolgen voor de verschijning van LS zal
hebben, daar inmiddels een nieuwe hoofdredacteur, Gijs van Aken uit Zwolle, bereid is gevonden
om hun redactiewerk over te nemen. Hij heeft

DAARLIJKSE LEDENVERGADERING
zo'n 15 jaar ervaring met het houden van slangen. Pythons en Boa's hebben zijn voorkeur. Gijs
heeft inmiddels zicht gekregen op de werkzaamheden van een hoofdredacteur en is al volop aan
het werk om de verschijning van de volgende afleveringen mogelijk te maken.
Ook in het bestuur gaan mutaties plaatsvinden. Op
de algemene ledenvergadering die binnenkort zal
plaatsvinden, zal R. van der Bolt voorgedragen worden als nieuwe voorzitter van de Europese Slangenvereniging. Hij volgt, na 18,5 jaar, Pieter Stoel op.
Ook Guido Gomes treedt terug uit het bestuur. Kandidaat voor zijn penningmeesterschap is H. van
Rooden uit Utrecht. Binnen het bestuur zal J. Mout
uit Dronten de ledenadministratie voor zijn rekening
gaan nemen. In het colofon treft uadressen en telefoonnummers van de nieuwe bestuursleden en de
nieuwe hoofdredacteur aan.

Het bestuur van de Europese Slangenvereniging
nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vindt plaats op 19 mei 1999. De
agenda bevat de volgende punten:
•

openingswoord door de voorzitter;

•

jaarverslag van de secretaris;

•

financieel jaarverslag van de penningmeester;

•

statutair aftreden van de voorzitter, P. Stoel.
R. van der Bolt heeft zich gemeld als kandidaat;

•

statutair aftreden van de penningmeester,
G. Gomes. H. van Rooden heeft zich gemeld als
kandidaat;

•

aftreden van de hoofdredacteuren R. en C.
van der Vlugt. G. van Aken heeft zich gemeld
als kandidaat.

Tegenkandidaten kunnen zich tot vijf dagen voor
de vergadering bij het bestuur melden. Hun kandidatuur dient vergezeld te gaan van vijf handtekeningen van leden van de vereniging;
•

benoeming van de kascommissie; het bestuur
is dringend op zoek naar kandidaten. Wie zitting wil nemen in de kascommissie, kan zich in
verbinding stellen met de secretaris;

•

rondvraag.

De vergadering wordt gehouden ten huize van de
secretaris, W.A. Vultostraat 62 in Utrecht. Telefoon: 030-2801115. Wie de vergadering wil bijwonen, dient zich ten minste een week vantevoren
aan te melden. Eventuele schriftelijke suggesties
voor de vereniging, Litteratura Serpentium of de
Slangendag stelt het bestuur bijzonder op prijs.

Onze oprechte dank gaat uit naar Pieter Stoel en
Guido Gomes; zij hebben zich jarenlang ingezet
voor onze vereniging en kunnen met tevredenheid terugkijken op hetgeen zij in de achterliggende jaren voor elkaar hebben gekregen. Tegelijkertijd wensen we de nieuwe bestuursleden en
nieuwe hoofdredacteur veel succes bij het uitoefenen van hun specifieke taken. Wij vertrouwen
erop dat zij mogen rekenen op een constructieve
ondersteuning van alle leden
Namens de redactie van LS,
Marcel van der Voort.
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DEN KANNIBALISTISCHE GUTTATA?
J.M. W. Mavromichalis,
Beukenlaan 85, 5741 DX Laarbeek.
Tel 0492-465966.
Eén van mijn nakweekdiertjes Elaphe guttata missing black van 1998 weigerde halsstarrig vanaf
haar geboorte hele nestmuisjes te eten. Daarom was
het slangetje, toen ze ongeveer 6 maanden was, erg
achtergebleven in haar groei. Ik had al van alles
geprobeerd toen ik bij toeval ontdekte, dat ze wél
stukjes nestmuis at, net als enkele pasgeboren
schaapstekertjes van het geslacht Psammophy/ax.
Het diertje bleef zo weliswaar in leven, maar zijn
groeiachterstand nam natuurlijk alleen maar toe:
met zes maanden was het nog geen 20 cm. Alle
andere slangen van hetzelfde legsel waren de 40 cm
al gepasseerd. Niettemin gedijde het onderwerp van
dit artikeltje redelijk op de stukjes nestmuis en ik
liet het bijgevolg zelf maar bepalen hoeveel het at.
Toen er een bevriende slangenhouder op bezoek kwam
liet ik hem het beestje zien. Hij wilde het meteen hebben voor zijn collectie. Op dat moment had hij net vier
nakweek huisslangetjes bij zich van het geslacht Lam-

prophis. Deze diertjes zaten in een kunststof bakje ter
grootte van een broodtrommeltje. Hij stopte zijn aanwinst bij de huisslangetjes en vertrok even later naar
huis. Na thuisgekomen te zijn - de reis had ongeveer
een uurtje geduurd -merkte hij tot zijn verbazing, dat
er maar vier slangetjes in het bakje zaten. De reden
daarvan werd al gauw duidelijk: de Elaphe met capsones had kans gezien om tijdens de reis een huisslangetje naar binnen te werken. Dit diertje had ongeveer
hetzelfde formaat gehad als de guttata. Deze laatste
bleek er helemaal geen zin in te hebben om haar prooi
op te geven, hoewel mijn kennis daartoe van alles had
geprobeerd. Uiteindelijk besloot hij maar het diertje
warm weg te zetten. Wel maakte hij nog vlug een foto
van de schrokop. Na vijf dagen braakte de guttata een
half verteerde huisslang uit, maar accepteerde meteen
een nestmuis die goed verteerde. Sinds die tijd accepteert het diertje wél hele nestmuizen.

[Ü]EDEDELING
SllANGENDAG 1999

De jaarlijkse slangendag van de Europese Slangenvereniging vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 oktober 1999, en wel in het Euretco Expo Center, Meidoornkade 24 (industrieterrein Doornkade) in Houten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de
secretaris van de vereniging:

Jan-Cor Jacobs,
Tel 030-2801115;
E-mail: ess-secretary@wxs.nl

Zo is deze slang toch nog een goede eter geworden.
Mijn kennis heeft echter wel besloten haar voortaan
apart te huisvesten. Ikzelf ben nog nooit een geval
van ofiofagie bij Elaphes tegengekomen. Vandaar
dit berichtje.

Elaphe guttata missing black na het eten van een huisslang.
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