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VOORWOORD / FOREWORD

Voor u ligt de tweede aflevering van
Litteratura Serpentium van 2007. De eerste
helft van het jaar zit er bijna op en bij veel
liefhebbers bereiken de kweekresultaten
nu een hoogtepunt. We hopen met u, dat
uw projecten, waar vaak veel werk in zit,
zullen slagen.
Eén van de sleutels tot dit succes is het bijhouden van gegevens. Dat zal ook blijken
uit de artikelen in dit nummer. Zoals iedereen weet, begint kennis nu eenmaal met
meten. Vooral het artikel van Charles
Smith, over de groei bij boa constrictors, is
hier een doorgedreven voorbeeld van.
Met de zomer voor de deur zullen waarschijnlijk ook weer veel herpetologische
reizen worden ondernomen. Hoewel misschien wat aan de vroege kant, wensen we
u alvast een goede vakantie, hoe dichtbij of
veraf ook!

You are looking at the second volume of
Litteratura Serpentium of 2007. The first
half of the year is almost finished and a lot
of breeding projects are now peaking. We
sincerely hope that all your efforts succeed.
One of the keys to success is record keeping. This will also become clear when reading the articles in this issue. As you all
know: knowledge starts with measurements. This is especially true for the paper
by Charles Smith, on the growth of Boa
constrictors.
With summer approaching, we are convinced that a lot of snake keepers have
scheduled herpetological trips. Although it
may be still a bit early, we want to wish you
all satisfying holidays!
Dieter Vancraeynest
Marcel van der Voort

Dieter Vancraeynest
Marcel van der Voort
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