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BESTUURSMEDEDELINGEN 

VERSLAG OVER HET EERSTE VERENIGINGSJAAR {l OKTOBER 
1980 T/M 31 DECEMBER 1981). -- -- -------
Op de Lacerta Landdag van 12 april 1980 werd door 
een aantal slangenliefhebbers bekend gemaakt dat 
zij een landelijke Doelgroep willen oprichten, die 
zich uitsluitend met slangen bezighoudt. Het kon
takt tussen de leden moet bestaan uit een gesten
cild kontaktblad, dat regelmatig wordt uitgegeven 
en rondgezonden, waarin de leden hun ervaringen, 
problemen, enz. kwijt kunnen. 23 Mensen waren di
rekt enthousiast en betaalden per persoon het 
tientje contributie, dat de oprichters voorlopig 
dachten nodig te hebben. 
Het voorlopige bestuur bestond uit Pieter Stoel 
{voorzitter), Maxim Bogerd · {secretaris) en John 
van der Pols {penningmeester). Enkele maanden la
ter meldde Anton van Woerkom zich als lid aan, die 
tevens toezei het uittypen en drukken van het kon
taktblad wel te willen verzorgen. 
Op 13 oktober 1980 kwam het bestuur voor het eerst 
bijeen en werden de zaken, die belangrijk zijn 
voor het goed funktioneren van een Doelgroep, op 
een rijtje gezet. Het bestuur vond het belangrijk 
dat nu spoedig het eerste nummer van het blad zou 
worden uitgegeven. 
Op de bestuursvergadering van 3 november 1980 werd 
als naam voor het blad 11 Litteratura Serpentium 11 

gekozen. Weliswaar geen korrekt latijn, maar gelet 
de rijke traditie van het semi-wetenschappelijk 
taalgebruik in de wereld van de biologie, toch ac
ceptabel. 
Naar een idee van Pieter Stoel tekende Casper den 
Ouden het inmiddels onsterfelijk geworden doel
groepsvignet. 
Eind november 1980 lag het eerste nummer van het 
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blad bij de leden in de bus. Gedurende de eerste 
jaargang ontwikkelde het blad zich tot een vol
waardig vakblad voor slangenliefhebbers. De omvang 
van het blad groeide van 32 pagina's in het eerste 
nummer naar 48 pagina's in het zesde nummer. In 
totaal bevatte de eerste jaargang 256 pagina's. 
In mei 1981 deed de Doelgroep zijn eerste grote 
investering: een elektrische schrijfmachine ten 
behoeve van de redakteur. 
Daar ook in het buitenland belangstelling bleek te 
bestaan, werden met ingang van het tweede nummer 
korte engelse samenvattingen van de artikelen op
genomen. 
Het ledental groeide stormachtig: 50 leden eind 
1980, 242 leden eind 1981. 
Op 25 april 1981 verzorgde de Doelgroep de slan
genlezingen voor de Lacerta Landdag. Zelf organi
seerde de Doelgroep op 17 oktober van dat jaar 
zijn eerste 11 Slangendag 11

, die, getuige het grote 
aantal bezoekers (meer dan 100), een succes mag 
worden genoemd. 
Helaas waren er in het eerste verenigingsjaar nog
al wat bestuurswisselingen: penningmeester John 
van der Pols werd in september 1981 opgevolgd door 
Edith den Ouden, secretaris Maxim Bogerd legde in 
januari 1981 zijn funktie neer en werd in maart 
opgevolgd door Leo Brand. Helaas moest Leo in au
gustus van dat jaar zijn funktie al weer neerleg
gen. De rest van het jaar werd het secretariaats
werk door de andere bestuursleden waargenomen, 
daar er geen geschikte nieuwe secretaris gevonden 
werd. 
De redakteur prees zich gelukkig in Kees de Haan 
en Theo van der Poel twee betrouwbare en accurate 
redaktiemedewerkers te hebben gevonden. 
Vanaf het moment van oprichting heeft in de Lacer
ta-gelederen het woord 11 afsplitsing 11 rondgewaard, 
en hadden de bestuursleden van de Doelgroep de in
druk dat zij door Lacerta-bestuursleden met enig 
wantrouwen werden bekeken. In de bestuursvergade-
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ringen van Lacerta heeft het Doelgroepsbestuur 
steeds het standpunt verdedigd dat een Werk- of 
Doelgroep eigen leden moet kunnen hebben, en dat 
de Doelgroep zijn eigen leden niet wil verplichten 
ook een abonnement op Lacerta te nemen. 
Volgens mij wordt het eerste verenigingsjaar voor
al gekenmerkt door de ontwikkeling die het "Slan
genblad" doormaakte en het aftasten van de druk
technische mogelijkheden daarvoor. 

Anton van Weerkom, 
14 oktober 1982. 
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Enkele maanden geleden is de Doelgroep Slangen 
overgegaan tot de aanschaf van een drukpers om de 
produktiekosten van het blad terug te dringen. Het 
vorige nummer van het blad was al gedeeltelijk 
zelf gedrukt; dit nummer is (met uitzondering van 
de kleurenfoto's) helemaal op onze eigen pers tot 
stand gekomen. Voor de technische uitvoering hier
van zijn we onze clubgenoot Charles Richèl zeer 
erkentelijk. 
Deze besparing resulteert in de mogelijkheid om 
ook in de komende nummers kleurenfoto's te blijven 
plaatsen. 
Door het toenemend aantal buitenlandse leden heeft 
de redaktie met ingang van dit nummer de Engelse 
samenvattingen uitgebreid tot Engelse vertalingen. 
Dit zal een tweeledig effekt teweeg brengen: 
ten eerste wordt het blad veel aantrekkelijker 
voor het buitenland, waardoor het aantal leden van 
de Doelgroep enorm zal toenemen, en ten tweede ko
men hierdoor meer buitenlandse artikelen binnen, 
die uiteraard ook in het nederlands afgedrukt zul
len worden. 
Omdat wij echter liever een geheel nederlandstalig 
blad uitgeven, is onze redakteur doende met ingang 
van de volgende jaargang een nederlandstalige én 
een engelstalige editie uit te geven. 
Tot slot wil ik U nog even herinneren aan een TV
uitzending van de Doelgroep bij Sprekershoek van 
de N.O.S. Deze uitzending is er op gericht om het 
vooroordeel dat veel mensen tegen slangen hebben 
te verminderen en bij deze mensen begrip te kweken 
voor onze hobby. Bovendien kunnen we op deze wijze 
veel mensen op de hoogte stellen van het bestaan 
van onze vereniging. De uitzending zal plaats vin
den op zondagavond 5 december om 18.00 uur op Ne
derland 2. Dit in tegenstelling tot eerder aange
kondigde data. 

Uw voorzitter, 
Pieter Stoel. 
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NEDERLANDSE DOELGROEP SLANGEN 

DUTCH SNAKE SOCIETY 

Secretariaat-Secretary 

R. Verbeek 
Alholm 76 
2133 DD Hoofddorp 

Beste slangenl iefhebber , 

In het 4e nummer van de vorige jaargang hebben wij een overzicht 
geplaatst van de door de leden gehouden en gekweekte slangen. 
Door dit overzicht waren de leden in staat gemakkelijker met el
kaar in kontakt te komen en gegevens en ervaringen uit te wisse
len. 
Oo k nu willen we U graag deze service verlenen. Het spreekt na
tuurlijk vanzelf dat voor een volledig overzicht Uw aller mede
werking noodzakelijk is . En dit niet alleen in het belang van 
anderen, maar ook van Uzelf! 
Daar het aantal leden zo enorm is toegenomen (ca. 300) zal er zo 
mogel ijk een sspeciale uitgave met deze gegevens worden samenge
steld. Alleen de echte leden zullen in dat geval dit overzicht 
ontvangen. 
Het op de achterzijde van dit formulier afgedrukte vragenlijstje 
moet uiterlijk 30 november in het bezit zijn van onze secretaris 
Ruud Verbeek. Wij zijn uit kostenoogpunt niet in staat U een 
eventuele herinnneringskaart te sturen, dus U doet er verstandig 
aan het formulier zo spoedig mogel ij k in te vullen en op te stu
ren. 
Mocht U beschermde slangensoorten houden, dan dienen deze dieren 
geregistreerd te zijn bij C.R.M. Is dat niet het geval, dan doet 
U er verstandig aan deze dieren niet op het formulier te vermel
den. 
Hopelijk zal met de totstandkoming van van dit overzicht weer 
een positieve bijdrage worden geleverd aan het plezier dat U aan 
deze hobby beleeft. 

Dear members, 

We are preparing a list of kept and bred snakes agzin. Please, 
fill in the backside of this form and return it to our Secretary 
Ruud Verbeek, before November 30st, 1982. 



Welke slangensoorten/ondersoorten houd U op het ogenblik? 
What species or subspecies of snakes do you keep at the moment? 

Met welke soorten heeft U tot nu 
Latijnse naam 
Latin name 

Naam/name 

Adres/address 

Postcode/postal code 

Woonplaats/city+ country 

Telefoonnummer/telephone number 

toe gekweekt? -- Breeding results: 
Aantal jongen Jaar 
Number of young Year 




