
mEDROGEN SERPENT 
Johan en Anja Lanting, 
Lange Omgang 31, 
8314 AK Bant. 
0527-261665. 

We hebben het geluk gehad dot we dit jaar, voor 
het eerst, 2 eieren van onze hookneusjes kregen. 
Niet helemaal verwacht, moor toch wel gehoopt. 
Toen we zo'n twee weken voor de verwachte ge
boorte in de broedstoof keken, zogen we tot onze 
stomme verbazing twee haakneus-baby's in het 
bokje liggen, verveld en wel! Dus die logen er al 
een paar dogen. Aan de hond van de staartlengte 
en het voorbeeld van de ouders erbij, dochten we 
een mannetje en een vrouwtje te hebben. 

Zoals meer liefhebbers van deze soort, weten we dot 
het een hele toer is om ze aan het eten te krijgen. We 
hadden gehoord dot het bijna onmogelijk is om ze te 
dwongvoederen. Moor met frisse moed zijn we be
gonnen met natte bobymuisjes, we hadden gehoord 
dot ze door gek op zouden zijn. We hadden twee 
muisjes in een bokje met kraanwater gelegd om ze te 
loten ontdooien. Toen we ze de jonge slangetjes aan
boden, weigerden ze echter allebei toe te hoppen. 

Johan kwam toen op het idee om kikkervisjes te 
proberen. Immers, van nature zijn haakneuzen 
poddeneters. We hadden achter het huis een vijver
tje waar kikkers en, dus in het voorjaar, ook kik
kervisjes in zitten. No twee kikkervisjes gevangen 
te hebben, boden we ze aan. Nummer één hopte 

meteen toe en even loter nummer twee precies zo. 
Alleen nu duwden we er meteen een muisje achter
aan, dot keurig werd opgegeten. Jammer dot we 
dot niet ook bij de eerste hadden gedaan, want als
nog een muisje aanbieden werkte natuurlijk niet 
meer. Dit gebeurde allemaal tijdens de eerste keer 
dot we de jonkies voedsel aanboden. 

Een week loter probeerden we het weer, moor we 
hadden wel in het achterhoofd dot de kikkervisjes 
een keer zouden oproken en wat moesten we don? 
We dochten door ondertussen goed over no. Water 
neemt de geur aan van wat er in zwemt. Zodoende 
kwam Johan op het idee om geen kikkervisje aan te 
bieden, moor in plaats daarvan een muisje door het 
vijverwater te holen. No het aanbieden van het 
muisje gedroeg de slang zich als een bulldozer; muil 
open en hoppen moor! De onder had geen trek, die 
deden we don ook moor weer in hoor onderkomen. 

Enkele dogen loter hebben we deze nog een keer 
wakker gemaakt en op dezelfde manier een aan
bod gedaan. Nu accepteerde de onwillige eter van 
eerst hoor prooi met overtuiging en vroeg gretig 
om een tweede muis. 

Zo zie je moor weer: jonge hookneusjes houden 
toch van natte muisjes, als er moor de geur aan zit 
van hun natuurlijke voedsel, overgedragen door 
het water of natuurlijke prooi. Wij staan open voor 
andere ideeën en wensen eenieder veel succes met 
de hobby. 
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