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BESTUURSMEDEDELINGEN 

* * * 

Geachte leden, 

Het is mij een genoegen u te kunnen meedelen, dat onze vereniging haar 10-jarig bestaan 
heeft kunnen afsluiten met de invoering van een nieuwe naam, namelijk Europese Slangen 
Vereniging en zoals u ziet, starten we 1991 met een vernieuwde uitvoering van het blad 
Litteratura Serpentium. 

Al lang koesterden velen van ons de wens het blad uitgevoerd te zien in een betere 
kwaliteit papier en met een professionelere lay-out. Door de iets grotere afmeting van het 
blad en een kleiner lettertype, hebben we flink kunnen bezuinigen op papier, zonder 
inhoudelijk ook maar enig compromis te hoeven sluiten. U blijft dus dezelfde hoeveelheid 
tekst houden die u gewend bent. Ook de kleurenfoto's komen mooier over. Dit alles is 
gelukkig mogelijk gebleken zonder contributieverhoging. 

Teneinde betalingen voor buitenlandse leden te vergemakkelijken, heeft de 
vereniging bankrekeningen geopend in Engeland en Duitsland. 

Wij wensen u van harte veel leesplezier en succes met uw hobby toe. 

SLANGENDAG 
Op 20 oktober 1990 werd alweer voor de tiende maal een Slangendag georganiseerd, net 
als in het voorafgaande jaar in het gebouw van de afdeling Diergeneeskunde van de R.U. 
Utrecht. 

Wij willen als eerste het Universiteitsbestuur bedanken voor het ter beschikking 
stellen van het gebouw. Maar ook alle andere medewerkers worden ten zeerste bedankt 
voor hun hulp. Zonder de inzet van hen allen zou het niet mogelijk zijn om een Slangendag 
te organiseren. 

Hoewel de aankondiging van de Slangendag erg laat in Litteratura Serpentium 
verscheen, was de opkomst, met name van de buitenlanders, overweldigend. Naar aan
leiding van de ervaringen uit 1989 was de afdeling 'gifslangen' verhuisd naar een ruimer 
onderkomen. 

Van de geplande lezingen kon de lezing van Kevin Hingley helaas niet doorgaan, 
maar Wolfgang Grossmann was bereid om in zijn plaats een lezing te verzorgen. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde Slangendag, waar vele mensen informatie 
hebben gekregen en de gelegenheid hebben gehad om contacten te leggen met andere 
slangenhouders. 

Wij hopen ook het komende jaar (op 19 oktober 1991) weer een Slangendag te 
organiseren en nodigen u nu alvast uit deze te bezoeken. 

P. Stoel, 
vooorzitter E.S.V. 



EUROPESE SLANGEN VERENIGING 
voorheen Nederlandse Doelgroep Slangen 

Geacht lid, 

De redaktie van LITTERATURA SERPENTIUM heeft in 1987 een supplement 
uitgegeven met een lijst van gehouden en gekweekte slangen. Tevens werd een 
lijst toegevoegd met de adressen van de leden, die hun slangenbe~tand hadden 
aangemeld. Zowel bij de redaktie als bij het secretariaat komen regelmatig ver
zoeken binnen om een nieuw gelijkvormig supplement uit te geven; kennelijk vol
doet het uitgebrachte supplement aan een grote behoefte. Het bevordert ten zeer
ste het onderlinge kontakt van de leden en het geeft ook een overzicht van wat er 
'in den lande' zoal 'voor hande' is. Informatie is, vanwege de adreslijst, snel bij 
medeliefhebbers op te vragen. 

Vanuit bestuurlijk oogpunt gezien kan het supplement mede dienen om een 
vuist te maken naar de overheid. De toekomstige wetgeving op het terrein van 
exotische dieren zou onze liefhebberij wel eens in ons nadeel kunnen inperken. Het 
nieuwe supplement kan mede aantonen dat de leden van de vereniging zeer serieus 
bezig zijn en, in verband met hun vele kweekresultaten, weten waarover ze het 
hebben. 

Op de achterzijde van deze brief vindt u een vragenlijst om in te vullen. Wilt u 
de lijst s.v.p. duidelijk, liefst in blokletters of met een schrijfmachine, invullen? 
Mocht u niet met naam en adres in het supplement genoemd willen worden, wilt 
u dan toch opgeven welke slangen u houdt en waarmee u gekweekt heeft? U vult 
dan eenvoudig uw naam en/of adres niet in, zodat uw gegevens anoniem in het 
supplement kunnen worden opgenomen. 

K weekresultaten die reeds in het vorige supplement van 1987 zijn gepubliceerd 
hoeft u niet opnieuw te melden; deze worden namelijk automatisch uit het vorige 
supplement overgenomen. 

Wilt u de ingevulde lijst s.v.p. zo spoedig mogelijk opsturen naar: 
Theo van der Poel, Savelsbos 195, 2716 HJ Zoetermeer. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Het bestuur. 



Welke_soorten/ondersoorten_slangen_houdt_U_o~_het_ogenblik? 

Latijnse naam 

Naam 

Straat 
Postcode+ Woonplaats 
Telefoonnummer 

Kweekresultaten ------------ --
jaar aantal 
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generatie 



S.v.p. invullen 

en retourneren 

aan: 

Theo van der Poel, 

Savelsbos 195, 

2716 HJ Zoetermeer. 
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Europese Slangen Vereniging 

-- KWEEKMELDINGSFORMULIER --

Opsturen aan: Piet Schiereck, Th. Elsenstraat 49, 4317 WX Montfoort. 

Naam en voorletters 

Adres 
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer 

Latijnse naam slang 
Nede r landse naam slang 

Grootte van het terrarium 

Dagtemperatuur 

Nachttemperatuur 
Gebruikte U een bepaalde 
stimulus om de dieren 
tot paren aan te zetten? 
Leeftijd ouderdieren 

Datum paring 

Voedselweigering van het 
vrouwtje tijdens dracht? 
Zo ja, vana f wannee r? 

Datum eierleggen 
Aantal eieren 

Broedtemperatuur 

Datum geboorte jongen 

Aantal jongen 
Van wel ke generatie (in ge-
vangenschap) zijn de jongen? 
Gewicht jongen 

Lengte jongen 
Datum le vervelling 

Was dwangvoedering nodig ? 
Zelfstandig eten vanaf 

Heeft U al eerder gekweekt 
met dezelfde soort? 

Heeft U al eerder gekweekt 
met dezelfde individuën? 
Waren de omstandigheden bij 
de vorige keer (keren) dat U 
kweekte gelijk? Zo niet : wat 
was er anders? 
Geef ook aan of eerdere po-
gingen mislukten, terwijl 
het na bepaalde veranderin-
gen wel goed ging . 

zomer:I lwinter :I 
zomer:! 1 winter :! 

J 1engte :I 

1 evend :J 1 dood: I 

lprooi:I 

Jprooi:I 




