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FOREWORD

Er ligt weer een gevarieerde aflevering van Litteratura Serpentium voor u! De show wordt
gestolen door een bijzondere Kousenbandslang, waarover Steven Bol ons interessante
zaken vertelt. Ron Bronckers heeft deze keer
geen uitgebreid artikel over een Franse adderjager, maar wél een vraag. Ron stelt bovendien een beloning in het vooruitzicht voor
degene die hem een bevredigend antwoord op
zijn vraag kan geven. Enkel voor Nederlandse
slangenhouders is de bijdrage van Anton van
Woerkom van groot belang. Daarom is zijn artikel niet in het Engels. Uit zijn bijdrage blijkt
opnieuw, dat het raadzaam is om lid te zijn van
een belangenvereniging, zoals de Europese
Slangenvereniging, om eventueel juridische
ondersteuning te krijgen wanneer een overijverige ambtenaar u uw slangen probeert te
ontfutselen. Rob Veen, eigenaar van natuur- en
educatiecentrum Tigouleix in het departement
Creuse, in hartje Frankrijk, legt uit wat er in de
loop der tijd is gebeurd met de Aspisadder in
dat gebied. En vooruit, we doen er als bonus
een boekbespreking bij. Eén van ons heeft van
Bruce Means diens Stalking the Plumed Serpent gelezen, en doet daar verslag van.

Once again, we present you a varied issue of
Litteratura Serpentium! Some interesting facts
about a fascinating species of garter snake,
shared by Steven Bol, is the center of attention in the current issue. Ron Bronckers has not
written an elaborate article about a French viper hunter, but has provided a question. Moreover, Ron offers a reward to the person able
to give a satisfying answer. The importance of
the contribution of Anton van Woerkom is limited to Dutch snake keepers. Accordingly, an
English translation of his article has not been
included. The latter article emphasizes the advantage of being a member of an interest group
such as the European Snake Society, in order
to profit from legal advice when an overzealous civil servant attempts to confiscate your
snakes. Rob Veen, the proprietor of the nature
and education center Tigouleix in the Creuse
department, in the heart of France, elaborates
on what has happened with the Aspis viper
in the course of time. And as if this was not
enough, we added a book review as one of us
has read and reviewed Stalking the Plumed
Serpent written by Bruce Means.

Wat u zeker op prijs zult stellen: uw ticket voor
gratis entree op de Slangendag van 8 oktober 2017 in Houten zit er weer bij. Neem s.v.p.
goed nota van de begeleidende brief. Overigens treft u op de website van de ESV ook
alle informatie over de Slangendag aan. Wees
zuinig op het entreebewijs, het wordt slechts
eenmaal verstrekt!

Undoubtedly you will appreciate your ticket
that warrants free entrance to the Snake day,
that will take place at on the 8th of October
2017 in Houten, included in the current issue.
We kindly ask you to carefully read the accompanying letter. Moreover, you can consult all information about the Snake day on the website
of the ESS. Take care of the ticket as it will be
only provided once!

We wensen u veel leesplezier.

We wish you a lot of reading pleasure.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck
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OPROEP

OPROEP

CALL FOR HELP

De ESV is begonnen om op de website
www.snakesociety.nl links op te nemen
naar pdf-bestanden van alle artikelen in de
jaargangen van vijf jaar en ouder.

The ESS recently started to add links to
PDFs of all articles on the website www.
snakesociety.nl in the volumes older than
five years.

Maar van de oudste jaargangen missen we
nog een paar dingen. Wij hopen dat de leden die in het bezit zijn van de eerste tien
(originele) jaargangen eens willen kijken of
zij nog in het bezit zijn van:

However, we are missing several volumes,
and we hope that one of our members has
these volumes available and will be so kind
to lend them to us for a short time:
- volumes 1-10
- volumes 19-21
- invitations Snake Day vol. 1 to 21

- de indexen van de jaargangen 1, 2 en 3
- en ook de omslagen van deze jaargangen
- jaargang 1, kleurscans van p. 79 en 89
- jaargang 2, kleurscans van p. 219-223
- jaargang 5, supplement 1 met de statuten
- jaargang 9, boekje nummer 6
- jaargang 10, de index
- uitnodiging Slangendag jrg. 1 t/m 11 + 13
- alle losse bijlagen van de eerste tien jaargangen met mededelingen, aankondigingen, formulieren, etc.

The scans are the most beautiful when
they are made from the loose booklets, so
from volumes that are not bound.
If you have any material available,
please, contact Anton van Woerkom
(anton@educatieve-media.nl).

De scans worden het mooiste als ze gemaakt worden uit de losse boekjes, dus uit
jaargangen die niet zijn ingebonden.
Graag even overleg met
Anton van Woerkom
(anton@educatieve-media.nl)
als u materiaal heeft.
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ESV-uitgaven - ESS-editions

IN DE SERIE
HERPETOLOGISCHE BUNDELS
ZIJN VERSCHENEN:
- Marcel van der Voort, Adders onder het gras! Over slangen in
mythen en verhalen. Een bloemlezing van cultuurhistorische
artikelen zoals in de jaargangen 13 t/m 31 in Litteratura Serpentium
zijn verschenen. Tweede, aangevulde en gecorrigeerde oplage.
€ 17,50.
- Herpetologische Bundels deel 2: Ziekte en gezondheid bij slangen,
deel 1. Een bloemlezing van medische artikelen uit de jaargangen
1 t/m 10 van Litteratura Serpentium. € 27,50.
- Herpetologische Bundels deel 3: Ziekte en gezondheid bij slangen,
deel 2. Een bloemlezing van medische artikelen uit de jaargangen
12 t/m 25 van Litteratura Serpentium. € 29,50.
- Ron Bronckers, Adderjagers! Portretten van een verdwenen
beroep. Verzamelde artikelen uit de jaargangen 28 t/m 34 van
Litteratura Serpentium. € 17,50.
- Waterslangen. Bloemlezing van artikelen over waterslangen uit de
jaargangen 1 t/m 30 van Litteratura Serpentium. € 15,-.
Binnen Nederland te bestellen door het juiste bedrag + € 2,50
portokosten over te maken op Postbankrekening (IBAN): NL96
INGB 0004 4388 55 BIC: INGBNL2A van de penningmeester van de
Europese Slangenvereniging te Lekkum, onder vermelding van de
titel van het gewenste deel. U krijgt uw exemplaar dan toegestuurd.

PUBLISHED IN THE SERIES
HERPETOLOGICAL VOLUMES:
- Marcel van der Voort, There’s a snake in the grass! About snakes in
myths and stories. € 17,50.
- Ron Bronckers, Viper hunters! Portraits of a vanished profession.
€ 17,50.
- A.A. Verveen, The Behaviour Cycle of the Boa constrictor in
Captivity. € 29,50.
Please contact the treasurer to order a copy: treasurer@snakesociety.
nl. Outside The Netherlands + € 6,50 postage!
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