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VOORWOORD

VOORWOORD

FOREWORD

Terwijl het bestuur van de Europese Slangenvereniging zich energiek inzet om in allerlei
commissies samen met andere belangenorganisaties een vuist te maken tegen de plannen
van de overheid en verscheidene dierenbeschermingsorganisaties, om onze hobby aan
allerlei beperkende regelgevingen te onderwerpen - of zelfs onmogelijk te maken, hebben
de redactiemedewerkers opnieuw voor een
afwisselende aflevering van Litteratura Serpentium gezorgd. Een uitvoerige beschrijving met
handige tips van Anton van Woerkom over het
verzorgen van nakweekdieren; een praktische
beschouwing van Marieke Dijkman en Irma
de Vries over de noodzaak van het wel of niet
toepassen van een drukimmobilisatieverband
na de beet van een in Nederland inheemse gifslang - we verklappen de conclusie vast: niet
doen! Erwin Al is nogal gecharmeerd van de
herdruk van een gerenommeerde veldgids en
legt in de rubriek ‘Boekbespreking’ uit waarom.
Natuurlijk ontbreekt het cultuurhistorische element niet: Ron Bronckers blijft maar stuiten op
bijzondere informatie betreffende Franse addervangers van jaren her. Verder zouden we
graag meer willen weten over the Great Serpent Mound in Ohio, USA; één van ons schreef
een uitnodigend opstapje. Het dessert in de
rubriek ‘Leuk om te weten’ heeft eveneens een
cultuurhistorisch smaakje.

While the board of the European Snake Society is making great joint efforts with other interest groups by participating in several committees to counteract actions of governmental
and several animal right organizations aiming
to establish a variety of limitations to regulate
or even prohibit the future keeping of reptiles
as a hobby, the editorial board members have
assembled a varied issue of Litteratura Serpentium. Anton van Woerkom has elaborately documented the caretaking of offspring and lists
some convenient tips; a practical assessment
of the necessity to apply an immobilizing pressure bandage after being bitten by an endemic
Dutch poisonous snake species - and we can
already unravel the final conclusion: don’t use
it! Erwin Al is still charmed by the reprint of a
renowned field guide and explains why in the
‘Book review’ section. Of course, the cultural
historical element is included: Ron Bronckers continues to supply particular information
about French viper hunters from the past. Furthermore we would like to learn more about the
Great Serpent Mound in Ohio, USA; one of us
has written an inviting teaser. The dessert in the
section ‘Nice to know’ also has a cultural historical flavor.
So, something for everyone. In any case, Snake
Day 2017 is approaching. We hope you will be
abundantly present to enjoy the magnificent atmosphere, the wide variety of beautiful snakes
and to meet like-minded people.

Voor elk wat wils, lijkt ons. Hoe dan ook, de
Slangendag van 2017 staat voor de deur. We
hopen dat u weer in groten getale aanwezig
zult zijn om te genieten van de geweldige sfeer,
van de vele prachtige slangen die er weer zullen zijn en om er veel gelijkgestemden te ontmoeten.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck

LITTERATURA SERPENTIUM 2017

108

JAARGANG/VOLUME 37 NUMMER/NO.3

INCREASE OF MEMBERSHIP FEE

CONTRIBUTIEVERHOGING
INCREASE OF MEMBERSHIP FEE
Sinds de invoering van de euro, 17 jaar
geleden, is de contributie steeds € 25,00
geweest. Maar door de steeds hoger
wordende verzendkosten moeten wij
per 1 januari 2018 de contributie verhogen naar € 27,50 voor Nederlandse leden
en naar € 35,00 voor buitenlandse leden.
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Since the introduction of the euro, 17
years ago, the contribution has always
been € 25.00. However, due to increasing shipping costs, we need to raise the
membership fee to € 27.50 for Dutch
members and to € 35.00 for Foreign
members, starting 1st of January 2018.
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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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