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BESTUURSMEDEDELINGEN 

NIEUWE SECRETARIS. 
Zoals U weet was de funktie van secretaris van de 
Doelgroep Slangen al enige tijd vacant. Daar het 
aantal leden snel stijgt en thàns zelfs al tot 
ruim boven de honderd gestegen is, bracht dit het 
nodige extra werk met zich mee voor de andere be
stuursleden. 
Wij prijzen ons dan ook gelukkig dat een enthousi
ast persoon als Leo Brand uit Rotterdam zich voor 
deze funkti~ beschikbaar heeft gesteld. Hiermee is 
ons bestuur weer kompleet en gaan we vol goede 
moed verder. 
Wij wensen U ook met dit nummer van ons blad weer 
veel leesgenot toe. 

Namens het bestuur, 
Pieter Stoel. 

DE VERSCHIJNINGSDATA VAN DE VOLGENDE NUMMERS. ------- - - -------
Met de opbrengst van de contributie proberen wij 
een zo dik en mooi mogelijk blad voor U samen te 
stellen. Elke twee maanden ontvangt U een blad van 
40 à 44 pagina's, en deze maand zelfs met twee 
kleurenfoto's. 
Wij zijn in november 1980 met blad no. 1 gestart 
en dat houdt in dat jaargang I zeven nummers zou 
kunnen gaan tellen. Met een zö lage contributie 
(f 10,-- resp. f 15,--) is dat echter niet moge
lijk. Wij zitten echt vast aan een maximum van zes 
nummers. De voornaamste oorzaak hiervan is de zeer 
hoge portokosten. 
De drie nummers die U in 1981 nog zult ontvangen 
verschijnen in juni, september en november. 
In 1982 zal elke twee maanden een blad verschijnen, 
te weten in januari, maart, mei, juli, september 
en november. 
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LACERTA LANDDAG 1981. 
Op 25 april a.s. wordt weer de jaarlijkse Lacerta 
Landdag georganiseerd in het Botanisch Laborato
rium, Lange Nieuwstr. 106, Utrecht. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
9.00- 9.45 Koffie 
9.45-10.45 Onze dieren en hun omgeving: natuur 

en terrarium; Peter Mudde. 
10.45-11.15 Licht in het terrarium; Walter 

Getreuer. 
11.15-12.00 Onderzoek van ziekten van terrarium

dieren; Studiegroep Ziekten van Ter
rariumdieren. 

12.00-12.15 Verkiezing nieuwe Lacerta-voorzitter. 
12.15-13.15 Pauze. 
13.15-14.00 Het kweken van elaphe's; Leo Brand. 
14.00-14.30 Demonstratie van een elektronische 

thermostaat en een dubbelwandig ter
rarium; Pieter Stoel. 

14.30-15.00 Theepauze. 
15.00-15.45 Verzorging en kweek van Thamnophis 

sirtalis paraietalis; Fons Sleijpen. 
15.45-16.30 Het houden van gifslangen; Walter 

Getreuer. 

GIFSLANGEN TENTOONSTELLING. 
Het programma voor de komende maanden staat in een 
aparte advertentie elders in dit blad. 
Leden van Lacerta en de Doelgroep Slangen krijgen 
via een reduktiebon 50% korting op de toegangs
prijs ad. f 5,-- (f 6,-- in Dordrecht en Leiden). 
Lacerta-leden vinden deze bonnen in het Medede
lingenblad van Lacerta. 
Niet-Lacerta-leden kunnen deze bonnen aanvragen 
bij de redaktie van Li~terat~ra Serpentium vlak 
voor de openingsdatum van de tentoonstelling in de 
plaats van Uw keuze (s.v.p. een retourpostzegel 
bijsluiten). 
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