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De koningspython (Python regius)
behoort onder terrariumhouders tot de
populairste slangen. Verwonderlijk is dat
niet, want het is een prachtig dier om te
zien en blijft voor een reuzenslang aan
de kleine kant. Met een gemiddelde
lengte van pakweg 130 centimeter voor
een volwassen exemplaar, heeft de koningspython geen al te groot terrarium
nodig. Verder zijn ze relatief goedkoop en
vrijwel overal en altijd verkrijgbaar.

The ball python (Python regius) is among
the most popular snakes. This is not
remarkable since it is a beautiful animal
and a rather moderately sized snake.
With an average adult length of about
130 centimetres it does not need a particularly large housing. In addition they are
rather cheap and easily available.

Maar de koningspython is niet altijd een
gemakkelijke gast. De verhalen van
liefhebbers die hun dier niet aan het eten
kregen, zijn legio. Veel van deze hongerstakers hebben hun actie met de dood
moeten bekopen. Of dat nodig was
geweest, is twijfelachtig.
Sinds enkele jaren boekt een groeiende

However, the ball python is not always an
easy animal to keep. The stories of people failing to get their ball pythons eating
are common and many of these animals
have paid for their stubbornness with
their lives. Whether or not that was
inevitable is questionable.
Since a number of years a growing group
of enthusiasts has been successful in
keeping and breeding this beautiful
African snake. And fortunately a growing
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groep liefhebbers echter fraaie resultaten
bij de verzorging en kweek van deze
mooie Afrikaanse slang. En gelukkig zijn
heel wat van die liefhebbers bereid hun
ervaringen op schrift te stellen en naar
redacties van terrariumtijdschriften te
sturen. Bovendien heeft in de afgelopen
paar jaar een klein aantal liefhebbers de
moed opgevat om een heus boek over
hun lievelingsdier te schrijven. Zo zijn er
alleen al in Duitsland in enkele jaren tijd
enkele monografieën verschenen. Eén
van die Duitse monografieën is al enkele
jaren oud, maar de auteurs hebben nu
een Engelstalige editie uitgebracht in hun
eigen uitgeverij. Dat getuigt van veel
moed, omdat er ook al diverse
Engelstalige boeken geheel en al gewijd
zijn aan Python regius.
Toch lijkt mij het boek The Ball Python:
care breeding and natural history van
Andreas Kirschner en Hermann Seufer
een goede aanvulling op de bestaande
literatuur, alleen al omdat het erg veel
bestaande literatuur parafraseert en zo
een goede samenvatting geeft van reeds
gepubliceerde artikelen en boeken.
Daarnaast vertellen Kirschner en Seufer
veel over hun eigen ervaringen met deze
slangen. Bovendien laten zij nog een coauteur aan het woord over het kweken
van Python regius in het terrarium. Deze
Andreas Ochsenbein gaat uitgebreid in
op alle aspecten, waarbij vooral zijn
beschrijving van het speciale broedterrarium de volle aandacht verdient. Het is
jammer dat zijn naam niet als die van
mede-auteur op de kaft staat vermeld. En
datzelfde geldt in mindere mate ook voor
Lutz Zimmerningkat, die voor diverse
tabellen in het boek verantwoordelijk is.
Zijn diepgaande literatuuronderzoek heeft
voor het boek een schat aan belangrijke
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number of these enthusiasts write about
their experiences and send their articles
to herpetological magazines. In addition a
small number of these enthusiasts have
even dared to write a complete book on
their favourite snake. In Germany alone a
number of these monographs have been
published the last few years.
This book was one of those and has
been published some years ago, but now
the authors made an English edition,
which is distributed through their own
publishing company. A brave decision
since there are already several English
books exclusively dealing with Python
regius.
However the book The Ball python: care,
breeding and natural history of Andreas
Kirschner and Hermann Seufer does
seem a valuable addition, if only because
it paraphrases a lot of older literature,
thus giving a good summary of already
published books and papers. Next to that
Kirschner and Seufer tell a lot bout their
own experiences with these snakes. In
addition they host a co-author on breeding Python regius in captivity. This
Andreas Ochsenbein deals with all
aspects of breeding comprehensively;
especially his description of the special
breeding terrarium deserves full attention.
It is a pity that his name is not listed as
co-author on the cover of the book. The
same goes, although to a lesser extent,
for Lutz Zimmerningkat who is responsible for several tables in the book. His
extensive literature review resulted in a
fund of valuable information on the
breeding aspect.
The authors recognize their responsibility
and emphasize that the pet trade yearly
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gegevens met betrekking tot het kweken
opgeleverd.
De auteurs kennen hun verantwoordelijkheid en wijzen er nadrukkelijk op dat de
dierenhandel jaarlijks tienduizenden
dieren uit het wild haalt, terwijl Python
regius feitelijk geen slang is voor de
beginnende terrariumhouder. Zeker wildvangdieren of zogeheten farm-nakweken
bereiden menig terrariumhouders de
nodige kopzorgen, omdat ze het domweg
vertikken om te eten. Volgens sommige
auteurs is dat niet verwonderlijk, gezien
het feit dat deze pythonsoort in de vrije
natuur een voedselspecialst zou zijn.
Kirschner en Seufer verwijzen deze theorie naar de prullenbak. Immers, onderzoek naar de maaginhoud bij dieren in
hun natuurlijke verspreidingsgebied leert
dat Python regius kennelijk alles vreet
wat warmbloedig en niet te groot is.
Opvallend was het relatief grote aantal
vogels en vleermuizen onder de prooidieren. Het verhaal dat Python regius
zich in de natuur vooral richt op gerbils, is
volgens de auteurs klinkklare onzin: deze
knaagdieren komen namelijk helemaal
niet voor in het leefgebied van de koningspython. Verder waarschuwen de
auteurs voor het geven van levende hamsters of ratten, omdat deze zich bijzonder
fel te weer kunnen stellen tegen hun
predator. Een foto op pagina 37 toont
waartoe dat kan leiden: een koningspython heeft een stevige knauw gekregen
bij zijn staart. Het fotobijschrift vermeldt
nog, dat het om een fatale beet ging
(voor de slang dan).
Het boek heeft een buitengewoon fraaie
lay-out, waarbij sommige bladzijden doen
denken aan een glossy magazine.

collects tens of thousands of snakes form
the wild while Python regius is really not
a snake for the beginner. Especially wildcaught animals or those that originate
from the so-called farm breeding stations
pose a real problem for their owners
since they simply refuse to eat. According
to some authors this is not a surprise as
this python species would be a real food
specialist in the wild. Kirschner and
Seufer clearly vitiate this theory.
Research on the stomach contents of
animals in their natural habitat showed
that Python regius eats about anything
that is warm-blooded and not too big.
Remarkable was the large number of
birds and bats found. The story that wild
Python regius mainly prey upon gerbils is
utter nonsense according to the authors:
these rodents don't even live in the distribution area of Python regius. The authors
warn against the feeding of living hamsters or rats because these prey animals
can cause severe bites when defending
themselves against their predator. A picture on page 37 shows what the results
can be: a ball python has suffered a very
nasty bite near its tail. The caption tells it
proved a fatal bite; for the snake that is!
The book has a very nice lay-out. Some
pages even look like a glossy magazine.
Unfortunately this sometimes lowers the
readability. An example is the chapter
that lists the points to consider when buying a ball python. It is printed on the picture of a tropical rain forest. This looks
nice but it does not make it easy to read.
Most of the pictures are of good to excellent quality. It is also a good thing that the
authors choose to print pictures of diseased animals. Strongly wasted animals,
open wounds, blisters on the mouth,
mites around the eye; these are not pic-
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Helaas lijdt de leesbaarheid hier soms
onder. Zo is de tekst van het hoofdstukje
over de punten waarop de koper van een
koningspython moet letten, afgedrukt op
een foto van een tropisch bos. Dat oogt
fraai, maar bevordert de leesbaarheid
niet. Zeker niet als de lezer het boek 's
avonds bij kunstlicht openslaat. De foto's
zijn over het algemeen van goede tot bijzonder goede kwaliteit. Daarbij is het
goed dat de auteurs er ook voor hebben
gekozen om zieke dieren af te beelden.
Sterk vermagerde dieren, open wonden,
blaasjes bij de bek en mijten rondom het
oog: het zijn geen beelden die de visuele
aantrekkelijkheid van een boek vergroten,
maar ze geven wel noodzakelijke informatie.
Een enkele maal klopt een fotobijschrift
niet (een foto op pagina 18 toont zeer
zeker geen zogeheten piebald-koningspython), en de vertaling vanuit het Duits
in het Engels komt mij af en toe stroef
over - hoewel ik mij geen enkele maal
heb hoeven af te vragen wat de auteurs
nu precies zouden bedoelen - maar het
zijn kleine minpuntjes in een boek dat
verder elke liefhebber van Python regius
in huis dient te hebben.
Blijft de vraag of de aanschaf ook loont
als men al andere boeken over deze
pythonsoort op de plank heeft staan,
zoals dat van Stefan Broghammer (ook
een Duits boek waarvan een Engelse
vertaling beschikbaar is). Het antwoord is
'ja'. Zowel Kirschner & Seufer als
Broghammer bieden ieder hun kijk op het
verzorgen van deze slang, waarbij zij
vaak tot eensluidende conclusies komen.
Maar beiden komen ook met hun eigen
ervaringen op de proppen, en juist hiervan valt veel te leren. Natuurlijk, goed-
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tures that enhance the visual attractiveness of a book but they do provide valuable information.
Once or twice a photo caption is not correct (a picture on page 18 surely does
not show a piebald ball python) and the
translation from German to English sometimes looks a bit awkward - although I
never had to ask myself what the authors
could have meant - but these are minor
points in a book that is invaluable for
every lover of Python regius. That only
leaves the question whether one should
also buy this book if one already owns
other books on this Python species, like
the book by Stefan Broghammer (also a
German book of which an English translation is available). The answer is: yes.
Both Kirschner & Seufer and
Broghammer offer their own views on
caring for these animals, thereby often
reaching similar conclusions. But both
also discuss their own experiences and
precisely this provides great learning. Of
course it is not cheap to buy two books
on the same animal but one ball python
is generally more expensive than two
books. And with two or more books within
reach there is a good chance that one
finds the right information if ever something should go wrong. This makes it a
good investment.
Translation from the Dutch by René
van der Vlugt.
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koop is het niet om zomaar twee of meer
boeken over één en dezelfde soort aan te
schaffen, maar één koningspython is in
het algemeen duurder dan twee boeken.
En met twee of meer boeken binnen
handbereik, is de kans groot dat men
snel de juiste informatie krijgt als er ooit
iets loos mocht zijn met het dier. In dat
geval verdient de investering zich dubbel
en dwars terug.
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