
KWEEK RESULTATEN 
.4ls U kweekresultaten inzendt" wilt U die dan ver
gezellen van de belangrijkste gegevens over het 
verloop van de dracht en de bevalling" het terra
I"':wn en de voorgeschiedenis van de ouderdieren. 
Ook niet gelukte kweken zijn belangrijk: een ander 
kan er zijn voordeel mee doen. 

Boa constrictor constrictor. 

De slangen worden gehouden in een terrarium van 
275x75xl00 cm (lxbxh). De dagtemperatuur is 's zo
mers ca. 28°c en 's winters ca. 24°c. De nachttem
peratuur resp. 24 en 20°c. De verlichting brandt 
van april t/m september 16 uur, waarna in oktober 
en november het aantal uren licht wordt terugge
bracht tot 8 uur. In februari en maart wordt de 
lichtduur weer opgevoerd tot 16 uur. 
De paring tussen het 5 jaar oude mannetje en het 7 
jaar oude vrouwtje vond eind januari/begin februa
ri 1981 plaats. Na de paring heeft het vrouwtje 
nog één konijn gegeten en daarna tot aan de beval
ling niets meer. 
Op 28 juli 1981 werden 20 gezonde jongen geboren 
en 2 onbevruchte eieren. Het gewicht van de jongen 
was 80-100 g bij een lengte van 45-50 cm. 
Na ongeveer 10 dagen vervelden de jongen voor de 
eerste keer, waarna ze direkt zelfstandig gingen 
eten. 
Het vrouwtje vervelde 5 dagen vóór de bevalling 
voor het eerst weer sinds de paring. De dag na de 
bevalling at ze 10 ratten. 
Frans Verstappen, Molenbossen 589, 5923 AJ Venlo. 
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Boa constri ctor constrictor. 

Voor terrarium, temperatuur en verlichting: zie 
vorig kweekresultaat. 
De paring tussen het 5 jaar oude mannetje en het 6 
jaar oude vrouwtje vond in de loop van de maand 
februari 1981 plaats. Vanaf die tijd tot aan de 
bevalling heeft het vrouwtje niets meer gegeten. 
Op 22 augustus werden 21 gezonde jongen geboren en 
tevens 4 met een vergroeide rug en 9 eieren. Het 
gewicht van de jongen was 60-80 g bij een lengte 
van ca. 40 cm. 
Op 1 september vervelden de eerste jongen en de 
dag er na aten ze voor het eerst. 
7 Dagen vóór de bevalling vervelde het vrouwtje 
voor het eerst weer sinds de paring. Vlak na de 
bevalling at ze 1 cavia en 5 ratten. 
Frans Verstappen, Molenbossen 589, 5923 AJ Venlo. 

Elaphe guttata guttata (3x). 

1 Mannetje en 3 vrouwtjes worden in een terrarium 
van 105x60x60 cm (lxbxh) gehouden. De temperatuur 
is overdag 25-27°c en 1 s nachts l8-20°c. 
Om de paring te stimuleren werd de daglengte in 
het terrarium verdubbeld en het mannetje van het 
vrouwtje gescheiden. De vier ouderdieren waren 2! 
jaar oud (uit hetzelfde nest). 
Vanaf 4 maart 1981 vonden verschillende paringen 
plaats. Na midden april namen de vrouwtjes geen 
voedsel meer aan. 
Op 9, 11 en 12 mei legden de vrouwtjes resp. 10, 
10 en 11 eieren. Bij een broedtemperatuur van 28,4 
0c kwamen tussen 25 en 29 juli 25 eieren uit. De 
overige 6 eieren bevatten dode jongen. De lengte 
van de gezonde jongen was ca. 22 cm. 
Op 6 augustus vervelden de eerste jongen. 10 Jon
gen aten direkt zelfstandig, 15 moesten er in het 
begin gedwangvoederd worden. Op 7 september aten 
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er 7 nog niet zelfstandig. 
Wim Rheinhard, Lindestraat 16, B-2580 St. Katelij
ne Waver, België. 

Thamnophis radix haydeni. 

De slangen worden gehouden in een terrarium van 
60x40x40 cm (lxbxh). De temperatuur is overdag 28° 
C en 's nachts 24°c. 
De paring tussen del½ jaar oude dieren (afkomstig 
van Dr. P. Zwart) vond half januari 1981 plaats. 
Vanaf 2-3 weken voor de bevalling ging het vrouw
tje slecht eten. 
Op 19 april 1981 werden 4 jongen geboren, die ca. 
10 cm lang waren. 2 Jongen vervelden nog op de dag 
van de geboorte, de andere twee vervelden drie da
gen later. 
Eén dier moest in het begin een keer gedwangvoe
derd worden, daarna is het zelfstandig gaan eten. 
Dit dier is op een leeftijd van 3 maanden echter 
overleden. 
Jeroen van Amerongen, Burg. v.d. Weyerstraat 12, 
3981 EK Bunnik. 

Thamnophis sau:riitus proximus. 

De slangen worden gehouden in een terrarium van 
120x45x50 cm (lxbxh). De temperatuur is overdag 
26-28°c (in één hoek 30-32°C) en 1 s nachts ca. 18° 
C. 
Tussen de slangen (mannetje 4 à 5 jaar oud, leef
tijd vrouwtje onbekend) zijn geen paringen waarge
nomen. Wel ging het vrouwtje op een gegeven ogen
blik minder eten, en vanaf ongeveer 2 weken voor 
de bevalling weigerde ze alle voedsel. 
Op 19 april 1981 werden 12 gezonde jongen geboren 
en 1 dood jong. De lengte van de jongen was 15-17 
cm. 



Op de 3e dag na de geboorte aten verschillende 
jongen voor de eerste keer. Vóór de eerste vervel
ling (die een week na de geboorte plaats vond) 
hadden alle jongen minstens één keer gegeten. 

R. van Marle, Rozemarijnstraat 3, 5281 BZ Boxtel. 

Trimeresurus albolabris. 

De slangen worden gehouden in een terrarium van 
50x40xl00 cm (lxbxh). De dagtemperatuur is 's zo
mers ca. 28°c en 1 s winters ca. 24°c. De nachttem
peratuur resp. 24 en 20°c. De verlichting brandt 
van april t/m september 16 uur, waarna in oktober 
en november het aantal uren licht langzaam wordt 
teruggebracht tot 8 uur. In februari en maart 
wordt de lichtduur langzaam weer opgevoerd tot 16 
uur. 
De paring tussen de ca. 5 jaar oude dieren is niet 
waargenomen. Vanaf circa 3 maanden voor de beval
ling weigerde het vrouwtje echter alle voedsel. 
Op 8 april 1981 werden 15 jongen geboren. Hun 
lengte was ca. 15 cm. 
Ongeveer 10 dagen na de geboorte vervelden de jon
gen voor de eerste keer. De eerste tijd moesten ze 
wekelijks met muizepootjes gedwangvoederd worden, 
daarna met ééndagsmuisjes, en binnen 2 maanden 
aten ze zelfstandig nestmuisjes. 
Frans Verstappen, Molenbossen 589, 5923 AJ Venlo. 
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