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TER.NL.

REPTIELEN AMFIBIEEN SPINNEN INSECTEN
KNAAGDIEREN, AQUARIA BIJZONDERE DIEREN
INFORMATIE EN TOEBEHOREN

Ter-beurzen 2002
HARMELEN

17 -02-2002
Alleen spinnen en insecten
H.l. Gebouw, Pr Willem Alexanderlaan 1, Harmelen
van 12.00 uur tot 16.00 uur
AMSTELVEEN

07-04-2002
Emergohal, langs de Akker 3,Amstelveen
van 11.00 uur tot 16.00 uur
Algemene beurs in een nieuwe en grotere hal
2000 M2 / tot 400 meter tafel
HOUTEN

09-06-2002
Euretco Expo Center, Meidoornkade 24,Houten
van 11.00 uur tot 16.00 uur
Een van de grootste algemene reptielenbeurzen van Europa
3450 M2 / tot 670 meter tafel

Benodigdheden, beurzen, informatie, adverteren, dieren en nog veel meer
Ook voor bedrijven / import en export
Taal: Nederlands, Engels en Duits
TER
Nijvergouw 27
1352 CC, Almere (Nl)
Tel. 036-536 l 243/06-22103933 Fax 0842-117580

Internet
Particulieren: http://www.ter.nl/Zakelijk:
Ticketservic, Webdesign: http://www.vanhetmeer.nl

19

BOA 2002 SLANGEN- EN REPTIELENBEURS TE OPWIJK
Op zondag 22 september 2002 organiseert de vzw B.O.A.haar 13' slangen en reptielenbeurs. De bedoeling is zoals steeds
nakweekdieren te ruilen of aan te bieden onder terrariumliefhebbers. De prijs per lopende meter bedraagt€ 10, -. B.O.A.leden krijgen 1 meter tafel gratis. De plaatsen dienen vóór 15 september 2002 gereserveerd te worden, alsook moet
hel bedrag voor de gewenste ruimte legen die datum betaald worden op rekening:
Citibank: 953-0339570-39 van vzw B.O.A.
Zoals gewoonlijk gaat de ruilbeurs ook dit jaar door in het:
Cultureel centrum Hof ten Hemelrijk
7 Kloosterstraat
1745 Opwijk
Hoe Opwijk bereiken?
Komende uit Antwerpen : El 7 volgen richting Gent en deze verloten aan uitrit 14 St.- Niklaas en vervolgens richting
Dendermonde nemen. In Dendermonde de N47 nemen richting Brussel tot in Opwijk. De gemeente Opwijk situeert zich
langs deze N47.
Komende uit Kortrijk of Gent: El 7 volgen richting Antwerpen en deze verlaten aan uitrit 12 Dendermonde. Naar
Dendermonde rijden, de N47 nemen richting Brussel tot in Opwijk.
Komende uit Brussel: Ring van Brussel verloten aan afril 10, de N9 richting Asse volgen en in Asse richting N47 Dendermonde aanhouden tal in Opwijk.
Terroriumliefhebbers zijn verplicht van hun slangen in degelijke plastiek doosjes of microlerroria aan te bieden, zodanig
dat de reptielen goed geobserveerd kunnen worden. Zowel de wetenschappelijke als de gevulgariseerde naam dient duidelijk vermeld Ie worden.
Er is een aparte zaal voor gifslangen voorzien. Deze moeten in een hermetisch afgesloten en doorzichtige doos zitten.
De dozen of bakjes mogen onder geen enkel geval worden geopend.
Alle gifslangen dienen individueel te worden aangeboden met vermelding van de Latijnse en de Nederlandse benaming.
Tevens dient er duidelijk vermeld te worden dat het om een gifslang gaat. Het aanbieden van gifslangen op de parking
is ten strengste verboden! Enkel voederdieren die betrekking hebben tol reptielen zijn toegelaten!!
Slangenliefhebbers die slangen aanbieden die onder de Conventie van Washington vallen dienen utteroard over de nodige rrtes papieren te beschikken. Inlandse slangen (Coronella austriaca, Natrix natrix en Vipera berus) zijn wettelijk beschermd en mogen in GEEN enkel geval aangeboden worden.
Personen die niet op voorhand gereserveerd en betaald hebben kunnen alleen nog een standplaats krijgen als er de dag
zelf nog plaats beschikbaar is! Personen die gereserveerd hebben dienen vóór 9 uur aanwezig te zijn. Reserveer tijdig uw
plaatsen!
Alle inlichtingen zijn te bekomen bij: Maelfoit John, 238 Gasmeterlaan 9000 Gent Tel/Fax 09/224.00.89; E-mail:boavzw@yucom.be
De Rijbel Jon, 284 Neerveldstraat 1745 Opwijk Tel: 052/35.98.43.
Plaatsen die om 9uur niet ingenomen zijn worden verder verhuurd!
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TERRA-BEURS 2002
Vanwege het grote succes van de vorige editie organiseert Terra VZW op zondag 8 september 2002 opnieuw een terrariumbeurs. Deze beurs zal opnieuw doorgaan in het

Alpheusdal
Filip Williotstraat 22
2600 ANTWERPEN (Berchem)
Zowel handelaars als particulieren mogen deelnemen. Alle mogelijke terrariumdieren (uitgezonderd gifslangen), voedseldieren, terraria, toebehoren, planten en boeken zullen worden aangeboden. Deze keer
beschikken wij over een nog ruimere zool van 1200 m2• Leden van Terra krijgen 2 meter gratis standruimte. De normale prijs voor de standruimte is € 12, 40 per meter, moor per 2 betalende meters krijg je er 1
gratis bij. Momenteel is er nog steeds standruimte voorhanden, zodat geïnteresseerden zich nog kunnen
inschrijven. Gelieve dit wel snel te doen want de belangstelling is groot.
Deelnemers dienen, indien nodig, voorzien te zijn van de vereiste CITES-documenten. Inlandse dieren zijn
bij wet beschermd en mogen niet aangeboden worden. Alle dieren moeten op een degelijke manier verpakt
zijn in ruime, ontsnoppingsvrije doosjes of terraria.

Hoe kan je het Alpheusdal bereiken:
Vanuit de richting Brussel: Je volgt de E-19 tot Antwerpen (in de Craeybeckxtunnel rechtdoor) en aan de
eerste lichten go je rechtsaf de Binnensingel op. Aan de tweede lichten go je rechts, de Grote Steenweg
op. Hier go je aan de tweede lichten naar links en kom je recht op de Filip Williotstraot.
2 Vanaf de Antwerpse Ring (Nederland en Duitsland): Je neemt de afrit Berchem. Aan het einde van de
afrit go je links, de Grote Steenweg op. Door go je aan de tweede lichten linksaf. Zo kom je recht op de
Filip Williotstraot.
3 Vanaf de Antwerpse Ring (Gent): Je neemt de afrit Berchem en goot naar links. Aan de lichten go je
rechts de Binnensingel op. Aan de tweede lichten go je rechts, de Grote Steenweg op. Hier go je aan de
tweede lichten naar links en kom je recht op de Filip Williotstraot.

Informatie en reservering:
Hugo Cloessen
Arthur Sterckstraot 188-2600
Berchem - Antwerpen
Tel/Fox: +32 03 239 .11.03
email: cloessen@terravzw.org
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TERRA-BEURS

•
2002

BELGISCHE VERENIGING VOOR
TERRARIUMKUNDE EN HERPETOLOGIE
Beste handelaar, terrariumliefhebber,
Vanwege het grote succes van de Terra-beurs 2001 herhalen wij dit evenement dit jaar op zondag
8 september. De beurs zal opnieuw plaatsvinden in het 'Alpheusdal' te Berchem -Antwerpen.
We beschikken nu over een nóg ruimere zaal van 1200m2 Er is een ruime parking voorhanden.
Aan leden van Terra bieden wij twee meter gratis standruimte aan. De normale prijs voor de standruimte is€ 12,4 per meter, maar per twee betalende meters krijg je één meter gratis bij. Een aantal
meters is nu reeds gereserveerd, zodat wij jullie aanraden snel te reageren. Alle terrariumdieren
(uitgezonderd gifslangen), voedseldieren, terraria, toebehoren, planten en boeken zullen mogen worden aangeboden.
De toegangsprijs bedraagt ook dit jaar € 2,5. Handelaars echter kunnen, naast hun twee gratis inkomkaarten, op bestelling kaarten aan halve prijs verkrijgen, met persoonlijke tekst. Affiches en reclamekaarten zullen ook nu weer beschikbaar zijn.
Wij verwachten dit jaar nog meer belangstelling dan de vorige keer. Er zal opnieuw intensief reclame
gemaakt worden in nationale en lokale pers en via de regionale televisie.
Indien udit wenst kan uook een reclameboodschap publiceren in ons tweemaandelijks tijdschrift.
Op eenvoudig verzoek zenden wij ude gehanteerde modaliteiten en tarieven.
Wij hopen alvast op uw deelname en vragen uons uw inschrijving met de vermelding van de gewenste standruimte te bezorgen. Uzal dan van de verdere details op de hoogte gebracht worden.
Met vriendelijke groeten.
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BOA 2002 SLANGEN- EN REPTIELENBEURS TE OPWIJK
Op zondag 22 september 2002 organiseert de vzw 8.0.A. haar 13' slangen en replielenbeurs. De bedoeling is zoak steeds
nakweekdieren te ruilen of aan te bieden onder terrariumliefhebbers. De prijs per lopende meter bedraagt€ l 0,-. 8.0.A.leden krijgen l meter tafel gratis. De plaatsen dienen vóór 15 september 2002 gereserveerd te worden, alsook moel
het bedrag voor de gewenste ruimte tegen die datum betaald worden op rekening:
Otibank: 953-0339570·39 van vzw B.O.A.
Zoals gewoonlijk gaat de ruilbeurs ook dit jaar door in het:
Cultureel centrum Hof ten Hemelrijk
7 Kloosterstraal

1745 Opwijk
Hoe Opwijk bereiken?
Komende uit Antwerpen : El 7 volgen richting Gent en deze verlaten aan uitrit 14 St.- Niklaas en vervolgens richting
Dendermonde nemen. In Dendermonde de N47 nemen richting Brussel tot in Opwijk. De gemeente Opwijk situeert zich
langs deze N47.
Komende uit Kortrijk of Gent: El 7 volgen richting Antwerpen en deze verlaten aan uitrit 12 Dendermonde. Naar
Dendermonde rijden, de N47 nemen richting Brussel tot in Opwijk.
Komende uit Brussel: Ring van Brussel verlaten aan afril 10, de N9 richting Asse volgen en in Asse richting N47 Dendermonde aanhouden lot in Opwijk.
Terrariumliefhebbers zijn verplicht van hun slangen in degelijke plastiek doosjes of microterraria aan Ie bieden, zodanig
dat de reptielen goed geobserveerd kunnen worden. Zowel de wetenschappelijke als de gevulgariseerde naam dient duidelijk vermeld te worden.
Er is een aparte zaal voor gifslangen voorzien. Deze moelen in een hermetisch afgesloten en doorzichtige doos zitten.
De dozen of bakjes mogen onder geen enkel geval worden geopend.
Alle gifslangen dienen individueel Ie worden aangeboden mei vermelding van de Latijnse en de Nederlandse benaming.
Tevens dient er duidelijk vermeld te worden dat het om een gifslang gaat. Het aanbieden van gifslangen op de parking
is ten strengste verboden! Enkel voederdieren die betrekking hebben lol reptielen zijn toegelaten!!

Slangenliefhebbers die slan9.en aanbieden die onder de Conventie van Washington vallen dienen uiteraard over de nodige C"rles papieren te beschi~ken. Inlandse slangen (Coronella austriaca, Natrix natrix en Vipera berus) zijn wettelijk beschermd en mogen in GEEN enkel geval aangeboden worden.
Personen die niet op voorhand gereserveerd en betaald hebben kunnen alleen nog een standplaats krijgen als er de dag
zelf nog plaats beschikbaar is! Personen die gereserveerd hebben dienen vóór 9 uur aanwezig Ie zijn. Reserveer tijdig uw
plaatsen!
Alle inlichtingen zijn te bekomen bij: Maelfait John, 238 Gasmeterlaan 9000 Gent TeVFax 09/224.00.89; E-mail:boavzw@yucom.be
De Rijbel Jan, 284 Neerveldstraal 1745 Opwijk Tel: 052/35.98.43.
Plaatsen die om 9uur niet Ingenomen zijn worden verder verhuurd!
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NIEUW:

Jon-Cor Jacobs, Slangen. Aanschaf, huisves-

ting, voeding, voortplanting, ziekte, soorten
en nog veel meer. Omvang 64 pagina's.
Veel kleurenfoto's. Een sterk aan te bevelen
boekwerkje voor de beginnende slangenhouder, moor zeker ook interessant voor de
ervaren liefhebber.
Gratis te verkrijgen

bij aanmelding van een nieuw lid. Op de
slongendog verkrijgbaar voor € 6, 15 bij de
stond van de vereniging.
Wie het eerder wil hebben, dient€ 8,- over
te maken op girorekening 4343268 t.n.v.
J.C.W.A. Jacobs, W.A. Vultostroot 62, 3523
TX Utrecht.
Ukrijgt het boekje don zo spoedig mogelijk
toegestuurd.
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TERRA-BEURS 2002
BELGISCHE VERENIGING VOOR
TERRARIUMKUNDE EN HERPETOLOGIE
Beste handelaar, terroriumliefhebber,
Vanwege het grote succes van de Terra-beurs 2001 herhalen wij dit evenement dit jaar op zondag
8 september. De beurs zal opnieuw plaatsvinden in het 'Alpheusdol' te Berchem -Antwerpen.
We beschikken nu over een nóg ruimere zool van 1200m2 Er is een ruime parking voorhanden.
Aan leden van Terra bieden wij twee meter gratis standruimte aan. De normale prijs voor de standruimte is€ 12,4 per meter, moor per twee betalende meters krijg je één meter gratis bij. Een aantal
meters is nu reeds gereserveerd, zodat wij jullie aanraden snel te reageren. Alle terrariumdieren
(uitgezonderd gifslangen), voedseldieren, terraria, toebehoren, planten en boeken zullen mogen worden aangeboden.
De toegangsprijs bedraagt ook dit jaar€ 2,5. Handelaars echter kunnen, naast hun twee gratis inkomkoorten, op bestelling kaarten aan halve prijs verkrijgen, met persoonlijke tekst. Affiches en reclamekaarten zullen ook nu weer beschikbaar zijn.
Wij verwachten dit jaar nog meer belangstelling dan de vorige keer. Er zal opnieuw intensief reclame
gemaakt worden in nationale en lokale pers en via de regionale televisie.
Indien udit wenst kon u ook een reclameboodschap publiceren in ons tweemaandelijks tijdschrift.
Op eenvoudig verzoek zenden wij ude gehanteerde modaliteiten en tarieven.
Wij hopen alvast op uw deelname en vragen uons uw inschrijving met de vermelding van de gewenste standruimte te bezorgen. Uzal don van de verdere details op de hoogte gebracht worden.
Met vriendelijke groeten.

LITTERATURA SERPENTIUM 2002 JAARGANG/VOLUME 22 NUMMER/NO. 3

INTEKENMOGELIJKHEID OP STANDAARDWERK
OVER DE SLANGEN VAN SURINAME
Sinds 1994 is het boekwerk van Bert Abuys, Alle slangen van Suriname en de andere Guana's (veldgids in kleur) in bewerking geweest. Begin 2003 (februari - maart) zal het boek daadwerkelijk
verschijnen. In een eerder stadium heeft een groot aantal leden
van de Europese Slangenvereniging reeds ingetekend op dit
standaardwerk. Mogelijk dat een aantal voorinschrijvers inmiddels is verhuisd. De schrijver verzoekt deze voorinschrijvers om hun
nieuwe adres aan hem door te geven.
Tot l februari 2003 is het ook voor nieuwe geïnteresseerden mogelijk om dit prachtige boekwerk door voorintekening goedkoper
in hun bezit te krijgen.

Alle slangen van Suriname en de andere Guana's zal in een genaaid gebrocheerde vorm in hardcover met matlaminaat worden uitgegeven, met een omslag in eenzijdig full colour en een
binnenzijde tweezijdig full colour.
Het formaat zal 210 x 297 mm bedragen.
Het aantal pagina's is ca. 460 waarin verwerkt 280, vaak unieke
kleurenfoto's.
De verkoopsprijs zal±€ 50,- bedragen.
Voorinschrijvers krijgen 15% korting.

U kunt zich vóór genoemde datum opgeven bij:
A. Abuys
Jukwerderweg 31
990 l GL Appingedam
E.mail aabuys@uwnet.nl
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Jon-Cor Jacobs, Slangen. Aanschaf, huisves-

ting, voeding, voortplanting, ziekte, soorten
en nog veel meer. Omvang 64 pagina's.
Veel kleurenfoto's. Een sterk aan te bevelen
boekwerkje voor de beginnende slangenhouder, moor zeker ook interessant voor de
ervaren liefhebber.
Gratis te verkrijgen

bij aanmelding van een nieuw lid. Op de
slongendog verkrijgbaar voor € 6, 15 bij de
stond van de vereniging.
Wie het eerder wil hebben, dient€ 8,- over
te maken op girorekening 4343268 t.n.v.
J.C.W.A. Jacobs, W.A. Vultostroot 62, 3523
TX Utrecht.
Ukrijgt het boekje don zo spoedig mogelijk
toegestuurd.
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SERPO

REPTILE HOUSE
Stationsplein 8 Delft - The Netherlands
phone: + 3 1 - 15 - 21 22184 fax: + 3 1 - 15 - 2616928

Open: monday through sunday I Oh- l 8h
We are closed 25 December and I January

