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BESTUURSMEDEDELINGEN 

Geachte leden, 
Er ligt weer een nieuw nummer van ons 11 Slangen
blad11 voor U, 52 pagina's dik. 
Het kost de redaktieleden altijd veel zorg en tijd 
om weer een nieuw nummer samen te stellen, zeker 
nu ons blad ook internationaal steeds meer blijkt 
aan te slaan. 
Het is dan ook verheugend dat wij U ook in dit 
nummer weer twee nieuwe redaktieleden kunnen voor
stellen: J~rgen Schouten, die langere engelse sa
menvattingen voor ons blad gaat verzorgen, en Dr. 
M.S. Hoogmoed van het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie in Leiden, die de systematische artikelen 
gaat redigeren. 
Onze redaktie bestaat nu uit de volgende mensen: 
- Anton van Woerkom, hoofdredakteur (eindredaktie 

van de artikelen, typewerk, lay out en samen
stelling van het blad). 

- Kees de Haan (redaktie algemene artikelen en 
controle op het nederlandse taalgebruik). 

Dr. M.S. Hoogmoed (systematische artikelen). 
- Theo van der Poel (algemene artikelen). 
- J~rgen Schouten (engelse samenvattingen). 
- Prof. Dr. P. Zwart (ziektekundige artikelen en de 

engelse samenvattingen daarvan). 

Op 16 oktober a.s. wordt in het Botanisch Labora
torium te Utrecht de SLANGENDAG 1982 georganiseerd. 
Het programma zal in het volgende nummer van ons 
blad bekend worden gemaakt. Net als vorig jaar zal 
de firma John Hop weer een (nog grotere) slangen
tentoonstelling organiseren. De tentoongestelde 
slangen mogen na afloop van de Slangendag weer 
verkocht worden. 
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namens het bestuur, 
P. Stoel, voorzitter. 




