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DE NAAM VAN HET BLAD. 
Het bestuur van de Doelgroep heeft lang zitten 
diskussiëren over de naam die het blad moet hebben. 
Er zijn veel namen verzonnen en weer verworpen, 
maar uiteindelijk waren we het er over eens dat 
de naam iets moest betekenen als 11 geschrift over 
slangen 11

• De latijnse vertaling daarvan is 11 Litte
ratura serpentium 11

• Dit leek ons wel een passende 
naam. De letterlijke vertaling van litteratum is 
volgens het woordenboek: het opgeschrevene/schrif
telijke mededeling/brief/literatuur/wetenschap, 
enz. Allemaal uitdrukkingen, die goed van toepas
sing zijn op ons blad. 

VOORWOORD VAN DE REDAKTEUR. ---- - - -----
Eindelijk is het dan zo ver: voor U ligt het eer
ste nummer van ons slangenblad. En met "ons slan
genblad" bedoel ik "Uw en mijn slangenblad". We 
wonen al.lemaal te ver uiteen om elkaar regelmatig 
te ontmoeten en daarom moet dit blad deze taak zo 
goed mogelijk overnemen. Het moet een echt kon
taktblad voor de leden van de Nederlandse Doel
groep Slangen worden. Ik hoop dat iedereen af en 
toe een bijdrage daaraan zal willen leveren. Een 
kort stukje met aantekeningen over hoe U een be
paalde slang houdt of hoe U de temperatuur en 
luchtvochtigheid in Uw terrarium regelt kan voor 
een ander misschien een probleem oplossen waar hij 
of zij mee zit. 
Helaas zijn er ook mensen die geen informatie wil
len loslaten over hun ervaringen. Een vriend van 
me had het geluk eieren te krijgen van zijn 
Chondropython viridis. Uiteraard ging hij te rade 
bij twee mensen bij wie kort tevoren eieren van 
deze soort waren uitgekomen. Beide heren wilden 
echter met geen woord reppen over de manier waarop 
zij de eieren hadden uitgebroed. Het mocht een an-
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der eens lukken ook met deze soort te kweken. 
Vindt U dat niet schandalig? Dat heet nou ellebo
genwerk. 
Wil dit blad langer blijven bestaan dan een half 
jaar of zo, dan is het echt nodig dat iedereen be
reid is informatie uit te wisselen. Vandaag kunt U 
misschien iemand helpen, morgen kan een ander mis
schien U weer helpen. 
Het bestuur van de Doelgroep en Uw redakteur zit
ten vol goede ideeën om U aan allerlei informatie 
te helpen. Wij hopen het komende verenigingsjaar, 
dat zal lopen tot 31 december 1981, 6 à 7 nummers 
van dit blad uit te geven. U zult daarin regelma
tig bepaalde rubrieken tegenkomen. Deze rubrieken 
zal ik verderop in dit blad bij U introduceren. 
Maar nogmaals: het mag géén éénrichtingsverkeer 
worden van de redaktie naar de leden, want dan is 
dit blad bij voorbaat al ten dode opgeschreven. 
Respons van de leden is de levensslagader van dit 
blad. 

Anton van Weerkom. 

UITNODIGING. 
Hierbij nodigt de redakteur U uit eens na te gaan 
met welke van Uw dieren U dingen heeft meegemaakt, 
die de moeite van het opschrijven waard zijn. Dat 
kan dus iets zijn over bijvoorbeeld de verzorging 
of de kweek van een bepaalde soort. Heeft U een 
dier al meerdere jaren in goede gezondheid in Uw 
terrarium kunnen houden, dan is dat al de moeite 
van het vermelden waard. Heeft U andere ervaringen 
dan een andere liefhebber in een artikel beschre
ven heeft? Schrijf het op. Hoe houdt U de tempera
tuur en luchtvochtigheid in Uw terrarium in de 
hand? 
De redakteur wacht in spanning op Uw brieven. 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER. -------
Beste clubgenoten, 
Na een langduri~ en geduldig wachten doordat onze 
voorbereidende werkzaamheden nogal wat tijd in be
sla~ namen, is het dan toch eindelijk zo ver dat 
onze Doelgroep thans officiëel is goedgekeurd door 
het bestuur van Lacerta. 
Voor U ligt het eerste produkt van de Doelgroep: 
het clubblad. Om zo'n blad van de grond te krijgen 
komt natuurlijk wel het één en ander kijken. Ge
lukkig mochten we ons verheugen op een uitbreiding 
van het bestuur met Anton van Woerkom. Anton zal 
naast de ledenadministratie van Lacerta ook redak
teur van ons blad zijn. 
Hopelijk zal het clubblad ook de leden stimuleren 
hieraan aktief een bijdrage te leveren. 
Ons ledental groeit momenteel snel. Maar hierbij 
nog het verzoek aan degenen, die wel de enquête 
hebben ingestuurd, maar vergeten zijn de contribu
tie over te maken om dit laatste alsnog te doen, 
omdat zij anders geen blad meer toegestuurd kunnen 
krijgen. 
Omdat we tot nog toe maar weinig kosten hebben ge
maakt, wordt Uw lidmaatschap automatisch verlengd 
tot 31 december 1981. Omdat een clubblad toch een 
dure zaak is, zullen we ook een aanvraag voor sub
sidie indienen bij Lacerta, om financiëel wat meer 
armslag te hebben. 
We stellen voor om twee landelijke bijeenkomsten 
te houden en wel op de Lacerta Landdag en een door 
ons zelf in het najaar georganiseerde landdag, te 
houden in Utrecht. Dit laatste vanwege de centrale 
ligging en de aanwezige gratis accomodatie moge
lijkheden. Tijdens één van deze bijeenkomsten kun
nen dan ook bestuursverkiezingen worden gehouden. 
Tot dan zult U het met het huidige voorlopige be
stuur moeten doen, dat bestaat uit ondergetekende 
als voorzitter, Maxim Bogerd als sekretaris, John 
van der Pols als penningmeester en Anton van Woer
kom als redakteur. 
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Uit de verschillende doelgroepen van Lacerta zal 
ook een doelgroepenvertegenwoordiger moeten worden 
gekozen, die de doelgroepen in het Lacerta-bestuur 
vertegenwoordigt. Er zijn tot nu toe slechts twee 
officiële doelgroepen: de Anolissen-club en wij. 
Daar Anton van Weerkom al in het bestuur van La
certa zit, zouden wij willen voorstellen om een 
Anolissen-man als doelgroepenvertegenwoordiger te 
kiezen. 
Ik zou willen besluiten met de vurige wens dat on
ze Doelgroep mag uitgroeien tot een aktieve groep 
mensen, die allemaal op hun manier geboeid zijn 
door slangen, waar we door onze gezamenlijke in
spanningen veel genoegen aan mogen beleven en dat 
dit bovendien zal leiden tot het behoud van deze 
unieke groep dieren. 

Namens het bestuur, 
Pieter Stoel. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

LACERTA LANDDAG 1981 . . 
De organisator van de Lacerta Landdag, de heer 
Gorseman, heeft kontakt gezocht met onze Doelgroep 
met het verzoek of wij, net als vorig jaar, weer 
behulpzaam willen zijn bij het opstellen van een 
middagprogramma voor de afdeling slangen. 
Natuurlijk hebben we daar onze medewerking aan 
toegezegd. 
Graag zouden wij eens willen weten of er onder de 
leden mensen zijn, die door middel van een lezing 
iets willen vertellen of laten zien op de Land
dag. Dan graag zo spoedig mogelijk een berichtje 
aan de voorzitter Pieter Stoel. 
We hopen over een maand de plannen voor deze 
Landdag in grote lijnen gereed te hebben; in het 
januari-nummer meer daarover. 

LIJST VAN DOOR DE LEDEN GEHOUDEN SLANGEN. 
In het januari-nummer zal een ledenlijst van de 
Doelgroep worden gepubliceerd en een lijst van de 
door hen gehouden slangen. Ook de kweekresultaten 
met bepaalde soorten zullen niet onvermeld blij
ven. 
Daar het aantal leden momenteel nog zeer snel 
stijgt, was het niet zinvol een dergelijke lijst 
reeds in dit nummer te plaatsen, daar de lijst dan 
te snel verouderd zou zijn. 
Regelmatig zal daarna een aangevulde lijst worden 
gepubliceerd. 

GIFSLANGEN-TENTOONSTELLING. 
De stichting ATROX uit Italië is van plan om vol
gend jaar in ons land een grote kollektie terraria 
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met gifslangen ten toon te stellen. De tentoon
stelling heeft een oppervlak van ca. 300 m2 en zal 
in 5 of 6 plaatsen in totaal 6-8 maanden draaien. 
De plaatsen die in elk geval meedoen zijn Nijme
gen, Groningen en Amsterdam. In enkele andere 
steden wordt nog naar zaalruimte gezocht. 
Gestart zal worden in Nijmegen op zaterdag 14 
maart 1981 in Tivoli (Berg en Dal). 
De toegangsprijzen zullen waarschijnlijk f 7,50 
voor volwassenen en f 3,-- voor kinderen zijn. 
Groepen en Lacerta-leden krijgen korting. 
In het volgende nummer van ons blad meer informa
tie hierover. 

' SELEZIONE OELLA PIU GRANDE 
COLLEZIONE DEL MONOO Dl 
SERPENTI VELENOSI VIVI 
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