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Voorwoord/Forword
We hopen dat u hebt genoten van de ratelslangenspecial die de 32ste jaargang vorig
jaar afsloot. Omdat het een traditie lijkt te
gaan worden om per jaargang een interessant themanummer uit te geven, heeft de
redactie onlangs her en der haar licht opgestoken en daarbij de suggestie opgevangen dat een speciale editie over waterslangen wel iets is. Dat lijkt ons inderdaad een
prima suggestie. Deze bijzonder aardige
dieren zijn bij velen de toetssteen geweest
om te kijken of slangenhouden wel leuk zou
zijn en zijn vaak ook de opmaat geweest
voor het houden van ‘uitdagender’ soorten. Er wordt verhoudingsgewijs ook niet
zo veel over deze slangen geschreven als
over andere soorten, al wil de ironie dat er
uitgerekend in deze aflevering een uitstekende bijdrage van Steven Bol en Herbert
Bruchmann over Thamnophis eques scotti
te vinden is. In ieder geval nodigen wij degenen die een bijdrage aan een themanummer over waterslangen kunnen leveren uit
om zich te melden bij de redactie.

Hopefully you have enjoyed the rattlesnake
special, the closing issue of the 32nd volume
of Litteratura Serpentium. As it seems that
putting forward an interesting theme issue
for each volume is becoming a tradition,
the editorial board made some inquiries
and picked up the suggestion to assemble
a special edition on water snakes. And indeed, this suggestion seems very appealing
to us. These very attractive snake species
have been a first step in keeping snakes for
many of us and often made us acquire the
taste to start keeping even more ‘challenging’ species. Relatively little information has
been published on water snakes in comparison to other snake species. Ironically,
the current issue includes an excellent paper dealing with Thamnophis eques scotti
by Steven Bol and Herbert Bruchman. Nevertheless, however, we invite anyone who is
willing to make a contribution for the water
snake special to contact the editorial office.
We would like to draw your attention to
the three editions of the Herpetological
Volumes which are currently available as
adverted further on in this issue and an
elaborate table of contents of each of these
Herpetological Volumes is available on the
website. Any suggestions on an anthology
of articles dealing with a different subject
are warmly welcomed.

Verder willen we u nog attenderen op de beschikbaarheid van al drie delen in de serie
Herpetologische Bundels, waarvan u elders
in dit nummer een advertentie aantreft en
waarvan u op de website een uitgebreide
inhoudsopgave kunt vinden. Mocht u een
suggestie hebben voor een bloemlezing
van artikelen over een ander onderwerp,
dan horen we dat graag.
Tot slot hopen we dat u weer geniet van de
bijdragen in deze aflevering.

To conclude, we sincerely hope that you
will enjoy the submissions included in this
issue.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck

LitTeratura Serpentium 2012

3

jaargang/Volume 33 nummer/no.1

bestuursmededelingen/information from the board
Bestuurlijke veranderingen
De afgelopen twee jaar heeft er een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden:
Jan-Cor Jacobs is in 2011, na een paar jaar
afwezigheid als bestuurslid, weer teruggekeerd als organisator van de Slangendag. En ook is in dat jaar Richard de Jong
als secretaris opgevolgd door Anton van
Woerkom, die veel leden ook al van vroeger kennen. In 2012 is Dieter Vancraeynest
als rechterhand van de hoofdredacteur opgevolgd door Tom Hellebuyck en is Mark
Ernst het team komen versterken. Niet als
bestuurslid, maar wel als iemand die namens de vereniging oren en ogen open
houdt voor alles wat met nieuwe wetgeving
te maken heeft op het gebied van het houden van dieren.

Board Changes
During the past two years we have seen a
number of changes in the Board of the society: after several years of absence, Jan-Cor
Jacobs returned in 2011 as a board member and as organizer of the Snake Day. Also
in 2011 Richard de Jong was succeeded
as secretary by Anton Woerkom, already
known from the past by many members. In
2012 Dieter Vancraeynest as the right hand
of the editor was succeeded by Tom Hellebuyck. Also Mark Ernst joined the team,
not as a Board member, but as the one who
keeps his ears and eyes open on behalf of
the society for everything that has to do
with legislation in the area of keeping animals.
The last change is the replacement of the
Chairman. After a number of years Jasper
Roseboom told us that it was time for a
successor. Finding a Board member is not
so easy, but we are very pleased that Marc
Krikke offered his services. Marc keeps
snakes for only a few years now, but since
that time he is totally addicted to snakes,
together with his girlfriend. He has experience at the board of several other societies,
so we are happy to welcome him as our
new Chairman. We want to thank Jasper
Roseboom for the years that he has been a
Board member of the ESV. In the last board
meeting, we already officially said goodbye
to him and on behalf of the society he has
received a nice book.

De laatste verandering is het wisselen van
de voorzitter. Na een aantal jaren voorzitter te zijn geweest, heeft Jasper Roseboom
aangegeven dat het tijd werd voor een opvolger. Nu is het vinden van bestuursleden
niet zo gemakkelijk, dus we zijn heel blij dat
Marc Krikke zijn diensten aanbood. Marc
houdt pas een paar jaar slangen, maar is
er sinds die tijd samen met zijn vriendin
helemaal aan verslingerd. Ook heeft hij al
veel bestuurservaring opgedaan bij andere
verenigingen. Wij heten hem dan ook van
harte welkom als onze nieuwe voorzitter.
En Jasper willen wij bij dezen nogmaals
hartelijk bedanken voor de jaren dat hij zich
voor de ESV heeft ingezet. In de laatste
bestuursvergadering heeft het bestuur namens de vereniging officieel afscheid van
hem genomen en heeft hij als dank een
mooi boek ontvangen.

The two longest serving representatives of
the society are Marcel van der Voort, who
spent 25 years in the editorial board already, and Marjon Jasker, who is our Treasurer and membership administrator for 10
years already. Both have received a small
gift on behalf of the society.

De twee langstzittende vertegenwoordigers
van de vereniging zijn Marcel van der Voort,
die al 25 jaar in de redactie zit, en Marjon
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Jasker, die 10 jaar penningmeester en ledenadministrateur is. Beiden hebben inmiddels namens de vereniging een cadeau
ontvangen.

I hope that the enthusiastic and highly motivated group of people, who are in the board
of the European Snake Society at this moment, will stay together quite a number of
years.

Ik hoop dat de enthousiaste en zeer gemotiveerde groep mensen die nu het bestuur
van de Europese Slangenvereniging vormt
dit met elkaar weer een flink aantal jaren zal
volhouden.

On behalf of the Board,
Anton van Woerkom, Secretary.

Namens het bestuur,
Anton van Woerkom, secretaris.
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