
KWEEKVERSLAGEN 

De rubriek 'Kweekresultaten' wordt verzorgd door Marcel Sche/lekens, 

Lange Voren 11, 5133 TM Riel. Bij hem kunt u speciale kweekmeldings

formu/ieren aanvragen. 

a ELAPHE OBSELETA QUADRI

VITTATA - GELE RATTENSLANG. 

Grootte van het terrarium l 25x50x80 cm (lxbxh). 
Dag- en nachttemperatuur:'s zomers 25-28°C (dag) 
en 20°C (nacht);'s winters l 5-20°C (dag) en l 5°C (nacht). 
Paringsstimulus: drie maanden winterrust bij boven
staande temperatuur.'s Winters enkel invallend licht tegen 
12 uur kunstlicht in de zomer. Leeftijd ouderdieren: 
onbekend. Lengte ouderdieren: man 160 cm en vrouw 
140 cm. Datum paring: vanaf 16 januari 1995. 
Voedselweigering vrouwtje: 10 dagen voor vervel
ling (22 dagen voor leggen) at ze laatste half-was ratje. 
Datum eierleggen: 21 februari 1995. Aantal eieren: 
14. Broedtemperatuur: 28-30°C. Datum geboor

te jongen: van 10 tot 15 april 1995. Aantal jongen: 14 
(alle levend). Generatie van de jongen: F 1. Lengte 
jongen: 25-30 cm. Eerste vervelling: van 20 tot 24 
april 1995. Dwangvoederen nodig: bij één slangetje 
(prooi: nestmuizen ). Eerste voedselopname: vanaf 26 
april (prooi: nestmuizen ). Diversen: dit is de eerste keer 
dat de kweker met deze slangen gekweekt heeft 

Rosier van de Kuil, 

Gouwe 27, 9406 GL Assen. 

a THAMNOPHIS SAURITUS 

PROXIMUS - LINTSLANG. 

Grootte van het terrarium l 25x40x40 cm (lxbxh). 
Dag- en nachttemperatuur:'s zomers 26°C (dag) en 
20°C (nacht);'s winters 26°C (dag) en l 7°C (nacht). 
Paringsstimulus: 's zomers 16 uur licht per dag;'s win
ters 12 uur: Leeftijd ouderdieren: man en vrouw beide 
3 jaar oud. Lengte ouderdieren: man 70 cm; vrouw 
100 cm. Datum paring: onbekend. Voedselweigering 
vrouwtje: nee. Datum geboorte jongen: 14 april 
1994. Aantal jongen: 17. Generatie van de jongen: 

F4. Lengte jongen: ±23 cm. Eerste vervelling: op dag 
van geboorte. Dwangvoederen nodig: nee. Eerste 
voedselopname: ±3 maanden na geboorte (prooi: 
forel). Diversen: dit was de eerste keer dat de kweker 
met deze soort gekweekt had. 

Dinie Uneken, 

Waverwijk 25, 3831 LX Leusden. 

a THAMNOPHIS SIRTALIS PARIE

TALIS - KOUSEBANDSLANG. 

Grootte van het terrarium l 25x40x40 cm (lxbxh). 
Dag- en nachttemperatuur:'s zomers 26°C (dag) en 
20°C (nacht);'s winters 26°C (dag) en 17°C (nacht}. 
Paringsstimulus: 's zomers 16 uur licht per dag;'s win
ters 12 uur: Leeftijd ouderdieren: man 3 jaar; vrouw 
7 jaar. Lengte ouderdieren: man 80 cm; vrouw 100 
cm. Datum paring: 20 september 1994. Voedsel
weigering vrouwtje: vanaf drie weken voor de geboor
te. Datum geboorte jongen: 4 februari 1995.Aantal 
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jongen: 69 (alle levend!). Generatie van de jongen: 

Fl Lengte jongen: ± 16 cm. Eerste vervelling: op dag 
van geboorte. Dwangvoederen nodig: nee. Eerste 

voedselopname: vanaf 2e dag na geboorte (prooi: 
worm, vis, kattevoer). Diversen: de kweker heeft al eer
der met de vrouw gekweekt (niet met man). De kweker 
merkt op dat als de mannen kleiner zijn, de nesten ook 
kleiner zijn. Het risico dat de vrouw de kleinere mannen 
opeet is dan echter groot 

Di,iie U,ieken, 

Waverwijk 25, 3831 LX Leusde,i. 

• THAMNOPHIS SIRTALIS SIRTA

LIS BLACK - KOUSEBANDSLANG. 

Grootte van het terrarium 100x60x60 cm (lxbxh). 
Dag- en nachttemperatuur:'s zomers 26°C (dag) en 
20°C (nacht);'s winters 26°C (dag) en l 7°C (nacht). 
Paringsstimulus: 's zomers 16 uur licht per dag;'s win
ters 12 uur. Leeftijd ouderdieren: man 4 jaar; vrouw 
2 jaar. Lengte ouderdieren: man 70 cm; vrouw 90 cm. 
Datum paring: onbekend. Voedselweigering vrouw

tje: nee. Datum geboorte jongen: 8 maart 1994. 
Aantal jongen: 22. Generatie van de jongen: Fl 
Lengte jongen: ± 12 cm. Eerste vervelling: op dag 
van geboorte. Eerste voedselopname: vanaf 3e dag 
na geboorte (prooi: worm, vis, kattevoer). Diversen: de 
kweker had nog niet eerder met deze soort gekweekt 

Di,iie U1ieke1i, 

Waverwijk 25, 3831 LX Leusde,i. 

• ELAPHE BIMACULATA. 

Grootte van het terrarium 60x50x50 cm (lxbxh). 
Dag- en nachttemperatuur:'s zomers 25-28°( (dag) 
en ±20°C (nacht); 's winters winterslaap. 
Paringsstimulus: winterslaap. Leeftijd ouderdieren: 

man 5 jaar; vrouw 4 jaar. Datum paring: onbekend. 
Voedselweigering vrouwtje: nee. Datum eierleg

ge n: 27 mei 1994. Aantal eieren: 7. Broed

temperatuur: 29°C. Datum geboorte jongen: van 
31 juni tot 2 juli 1994. Aantal jongen: 6. Generatie 

van de jongen: F2. Dwangvoederen nodig: nee. 
Diversen: de kweker heeft al eerder met dezelfde indi
viduen gekweekt De dieren zijn aangemeld bij een stam
boek. 

F. Gillisse,i, 

Kerkstraat 26, 2211 RJ 

Noord·wijkerhout. 
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