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Artikelen

De beet van een Trimeresurus; Max
Sparreboom
Nieuws over het zich dood houden" van
Natrix natrix, waargenomen bij een
jonge balkan-ringslang Natrix natrix
persa; Andreas Nöllert
De systematiek en kenmerken van de
slangen van het genus Corallus;
A. Abuys
Verzorging en kweek van Corallus
enydris enydris; J.J. van der Pols
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Op 17 oktober z1Jn ongeveer honderd slangenliefhebbers getuige geweest van een naar mijn mening
zeer geslaagde 11 Slangendag
De lezingen waren goed verzorgd en gaven zeer afwisselende informatie. Door de levendige respons
van het publiek moest het programma aan het eind
van de middag iets worden ingekort, omdat we te
veel op het tijdschema waren uitgelopen.
Tijdens de pauze's hebben de onderlinge kontakten
weer een flinke stimulans gehad. Ook de tentoonstelling werd zeer gewaardeerd.
We zijn het Botanisch Laboratorium zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van de grote
collegezaal en alle benodigde apparatuur die bij
de lezingen nodig was. Dit heeft uiteraard grote
invloed gehad op de kwaliteit en het komfort van
deze dag.
De kantinedienst, die door doelgroepsvrijwilligers werd bemand, heeft een prima prestatie geleverd en verdient alle lof.
Al met al was het een erg gezellige dag, die, als
opening van het jubileumjaar van Lacerta, een gezamenlijke prestatie is geweest, waar we als Doelgroep trots op kunnen zijn!
11

•

De samenstelling van het doelgroepsbestuur heeft
met ingang van november een verandering ondergaan:
1. Leo Brand zal niet langer als secretaris in het
bestuur vertegenwoordigd zijn. De afstand Utrecht
- Rotterdam bleek een te groot bezwaar voor het
regelmatig houden van vergaderingen en de verdeling van de taken. Leo zal echter wel als 11 buitenwacht11 van het bestuur aktief blijven.
Verder zal John van der Pols door omstandigheden
(werk en hobby) zijn taak als penningmeester niet
langer kunnen vervullen. Zijn opvolgster is Edith
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den Ouden, die inmiddels vol enthousiasme aan deze
taak begonnen is.
We willen beide aftredende bestuursleden hartelijk
danken voor het werk dat zij verzet hebben.
Dankzij een oproep op de Slangendag heeft de redakteur van ons blad van twee leden hulp toegezegd
gekregen. Beiden (Theo v.d. Poel en Remco Sluis)
hebben hun waarde reeds bewezen door hun medewerking te verlenen aan dit nummer van ons tijdschrift. Anton van Woerkom hoopt hierdoor de achterstand die de laatste maanden is ontstaan in de
verschijningsdatum van het blad binnen enkele
maanden weg te kunnen werken. We wensen ons redaktioneel viertal veel succes toe!
Pieter Stoel, voorzitte~
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CONTRIBUTIE 1982

Lacerta-leden

f

15,--

niet-Lacerta-leden

f

20,--

Betaling graag vóór 1 januari
1982 op gironummer 4438855
ten name van: Penningmeester
Nederlandse Doelgroep Slangen
te Utrecht.

Buitenlandse leden: betaling
per internationale postwissel
of contant in een envelop aan
de penningmeester opstur e n.

Foreign members: payment by
International Money Order
or cash in banknotes in an
envelope to the Treasurer.

