
HET VOEDEREN VAN ERYX COLUBRINUS LOVERIDGEI. --------
Door: A.B. van Woerkom, Volkerakstraat 19-bis, 

3522 RB Utrecht. 

Deze slang blijkt in het terrarium soms maar 
slecht te willen eten. Ton Markx uit Veghel ver
telde mij dat hij dit probleem bij zijn slangen 
als volgt had opgelost: als de slang gevoerd moest 
worden deed hij hem in een linnen zakje, samen met 
twee nestjonge muisjes. De muisjes werden dan snel 
verorberd, waarna de slang weer terug kon in het 
terrarium. 
Het voordeel van deze methode is dat je altijd 
precies weet hoeveel elke slang gegeten heeft en 
dat er niet een andere slang een muisje kan pakken 
dat niet voor hem bestemd was. 

Mijn eigen Eryx colubrinus l overidgei zijn geluk
kig probleemloos wat betreft het eten in het ter
rarium, vandaar dat ik deze methode verder nooit 
had uitgeprobeerd. Laatst had ik echter van een 
importeur een paar jonge slangen van 20-25 cm een 
aantal dagen op zicht gekregen, om er een gezond 
mannetje uit te kunnen zoeken. Daar ik op dat 
ogenblik geen vrije terrariumruimte beschikbaar 
had, moesten de slangen in het zakje blijven zit
ten, tot ze weer teruggingen naar de importeur. 
Omdat ik de dieren toch iets wilde laten eten, 
deed ik een handvol nestjonge muisjes in het zakje 
en knoopte het weer dicht. De volgende dag bleek 
elk slangetje drie à vier muisjes gegeten te heb
ben. Toch wel een bewijs dat deze slangen goede 
eters zijn, die normaal (wat het eten betreft) 
geen problemen zullen geven. 
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The feeding of Eryx colubrinus l overidgei. 

The keeping of this snake in captivity can some
times cause problems with feeding. Some of these 
types of snake will either not eat at all and some 
will only eat very little. 
One solution to this problem was found by Mr. Ton 
Markx from Veghel: When it is time for the snakes 
to feed he places them in a linen sack with two 
newborn mice, and by doing this he finds that the 
snakes soon eat the mice, and can be replaced into 
the terrarium immediately afterwards. 
By using this method you always know exactly what 
the snake has eaten. 
The author's snakes have given him no problems at 
all in this direction so he himself has never 
tried this method. The last time he purchased a 
pair of young snakes he did not really have the 
room to keep them in his terrarium so he kept them 
in a linen sack for some days. So that they could 
eat he placed a handful of newborn mice into the 
sack and closed it up. The following day the 
snakes had eaten 3 or 4 mice each. 

182 




