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In the Dutch version of the article authored by
Tariq Stark, ‘Notes on colour, foraging and nocturnal activity in the neotropical colubrid snake
Leptodrymus pulcherrimus on Ometepe island
(Nicaragua)’, published in Litteratura Serpentium 35 (4), 161-167, some akward errors remained uncorrected. Undoubtedly, the most
prominent one is the error in the title. Moreover
the umlaut mark in the name of the cited G.
Köhler was systematically omitted.

In de Nederlandse versie van het artikel van
Tariq Stark, ‘Notities over de kleur, het eetgedrag en de nachtelijke activiteit van de neotropische colubride slang Leptodrymus pulcherrimus op het eiland Ometepe (Nicaragua)’, verschenen in Litteratura Serpentium 35 (4), 161167, zijn hinderlijke slordigheden blijven staan.
De vervelendste daarvan is ongetwijfeld de
fout in de titel. Die had moeten luiden: ‘Notities
over de kleur, het eetgedrag en de dagactiviteit van de neotropische colubride slang Leptodrymus pulcherrimus op het eiland Ometepe
(Nicaragua)’. Bovendien is in de naam van de in
de literatuur genoemde G. Köhler consequent
de ümlaut weggevallen.

The editorial board will republish a corrected
version of the article of Tariq Stark. Tariq will
take advantage of the situation to include
some novel data in the publication. Moreover,
a not previously published photograph will be
included. The revised version of the article will
be immediately accessible on the website, in
contrast to our standard protocol. The editorial board sincerely regrets this flaw, but has
learned a valuable lesson.

De redactie laat het artikel van Tariq Stark
opnieuw opmaken met inachtneming van de
correcties. Tariq maakt van deze gelegenheid
gebruik om zijn artikel met nieuwe gegevens
aan te vullen. Ook zal een eerder ongepubliceerd gebleven foto worden toegevoegd. Dit
aangepaste artikel zal, in afwijking van het
protocol, direct opvraagbaar zijn op de website. De redactie betreurt deze slordigheden en
heeft er lering uit getrokken.
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