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V~
Dit vierde nummer maakt de 23ste jaargang van Litteratura Serpentium compleet.
Hopelijk vindt u, net als de redactie, dat het weer interessante afleveringen zijn geweest.
Ook de volgende jaargang zal - met uw hulp uiteraard - weer erg de moeite waard zijn.
U treft in dit nummer een acceptgiro aan waarmee u - voor zover u dat al niet op de
slangendag hebt gedaan - uw lidmaatschapsgeld voor 2004 kunt betalen. Wij verzoeken
u de verschuldigde '# 25,- zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor eind februari 2004 over te
maken. Het is in verband met de oplage van de 24ste jaargang nodig om het juiste
ledenaantal te weten. Wij wijzen u erop, dat het nasturen van afleveringen van
Litteratura Serpentium extra kosten met zich meebrengt, kosten die aan de ontvanger
doorberekend zullen worden. Late betalers lopen bovendien het risico dat de oplage van
Litteratura Serpentium uitgeput is, en dat we helaas 'nee' moeten verkopen. Wilt u zorg
dragen voor een correcte vermelding van uw gegevens op de acceptgiro?
Velen hebben hem al ontdekt, de vernieuwde website van de vereniging. Kijk eens op
www.snakesociety.nl. Hij is weliswaar nog onder de bouwende handen van de webmaster, maar is een bezoekje al meer dan waard. Behalve dat u er standaard-pagina's
aantreft zoals die van het bestuur en de redactie, en die over het lidmaatschap en de
geschiedenis van de vereniging, ziet u er ook die actualiteitswaarde hebben. Met name
de pagina's van de mededelingen, beurzen en advertenties worden wekelijks geactualiseerd. De advertentiepagina op de site zorgt ervoor, dat de betreffende rubriek in
Litteratura Serpentium een zieltogend bestaan kent. In de loop van de tijd zal deze
rubriek naar verwachting dan ook verdwijnen. Heeft u zelf een website, maak dan een
link naar die van onze verenging. Wilt u uw site vermeld hebben op de onze, volg dan
de aanwijzingen op de pagina 'links'. Met het in gebruik nemen van onze nieuwe site zijn
ook de mailadressen van het bestuur en redactie veranderd. Past u deze adressen in uw
adresboek aan aan de nieuwe omstandigheden?
Rest ons tot slot te vermelden, dat de datum van de slangendag 2004 inmiddels bekend
is: zondag 24 oktober 2004, Euretco, Meidoornkade te Houten. Maar natuurlijk komen
we daar te gelegener tijd op terug.
Dank aan alle trouwe leden en niet op de laatste plaats aan alle vrijwilligers die bestuur
en redactie geholpen hebben met hun specifieke werkzaamheden.
Bestuur Europese Slangenvereniging
Redactie Litteratura Serpentium
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This fourth issue completes the 23rd volume of Litteratura Serpentium. We hope that you
found these issues as interesting as we did. With your help next year's volume will be
just as interesting.
When you did not already do sa on the last Snake Day in October we would like to ask
you to pay your membership fee of 25 Euros for 2004. Please ignore the giro form that
you may find included in this issue. lt is only meant for our Dutch members. lnstead
please either send the correct amount in banknotes to our treasurer Marjan Jasker,
Haafheidestraat 7, 6443 XR, Brunssum, The Netherlands or transfer the money to our
Dutch Giro account 4438855 (European Snake Society, Brunssum). The latter should be
possible in the EU free of charge nowadays but if not, please be sa kind as to include
possible bank charges in your payment as well as your full address details. Our German
members can transfer their membership fee of 25 Euros to our account at the Volksbank
in Kranenburg (Bankleitzahl 32460422, konto 1204535015). Please do sa as quickly as
possible but no later then February 2004. lf you register toa late then we will be forced to
charge you with the extra casts involved in sending LS to you and you also run the risk
that the first issue of LS will be sold out.
Same of you may have seen it already but we have restyled our web site completely
(www.snakesociety.nl). Our webmaster is still cleaning up after himself but the site is
worth a visit nevertheless. Apart trom finding the standard pages dealing with our society,
its board, its history, you will find some more up-to-date pages. Especially the pages on
announcements, fairs and advertisements will be updated on a weekly basis.
lf you have a web site of your own, please link to our new site. Do you want to be linked
to trom our site, please follow the instruction of the 'links' page. With our new web site
the E-mail addresses of the editors and the board have changed and the old ones are no
langer valid . Will you please change them in your address book?
That leaves us only to remind you of the date of the Snake Day 2004. Please mark
Sunday October 24, 2004 in your diary. As in previous years again at Euretco,
Meidoornkade in Houten, The Netherlands. More information on the Snake Day in due
time.
Finally we wish to thank our loyal members and especially all the volunteers who have
helped us over the last year.
The board of the European Snake Society
The editors of Litteratura Serpentium
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