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VAN DE REDACTIE

Voor u ligt het eerste nummer van de l 6e jaargang van

we in Utteratura Serpentium kunnen publiceren. Dit geeft

Utteratura Serpentium, gestoken in een opvallend nieuw

vertrouwen voor de toekomst en het laat tevens zien,

jasje.Wij hopen, dat dit nieuwe uiterlijk u net zo goed

dat we met de vereniging en het verenigingsblad op de

zal bevallen als het ons doet.Wij vinden het een stimu-

goede weg zijn. Om echter een aantrekkelijk en inhou-

lerende start van het vierde lustrum van de Vereniging.

delijk goed blad te kunnen blijven maken, hebben we wel

In de achter ons liggende jaren is er veel verbeterd aan

de hulp en medewerking van alle leden nodig. Hoe mooi

ons tijdschrift van een gestencild blaadje waarin de foto's

vormgegeven ook, de inhoud moet toch bestaan uit uw

nog met de hand ingeplakt werden en waarvan de pagi-

bijdragen.

na's met de hand geraapt moesten worden - bov~ndien

Slangen hebben bij het grote publiek nog steeds geen

het werk van een wel erg beperkt aantal enthousiaste-

goede naam en door middel van steeds strengere wet-

lingen - is het geëvolueerd tot een professioneel gedrukt

geving gaat ook de politiek zich meer en meer met onze

verenigingsorgaan, dat zowel in een Nederlandstalige als

hobby bemoeien. Daarom is het zaak te laten zien, dat

een Engelstalige editie verschijnt en waaraan een groot

we serieus en zorgvuldig met onze dieren omgaan, opdat

aantal vrijwilligers zijn medewerking verleent.

we ook in de toekomst nog vrij en onbelemmerd van

Elke verandering aan het blad was steeds gericht op ver-

ze kunnen genieten. Publicaties over de verzorging en

betering. De redactie is ervan overtuigd, dat we er met

kweek van zelfs de meest eenvoudige soorten is één van

de 'nieuwe' Utteratura Serpentium opnieuw op vooruit

de manieren waarop u uw betrokkenheid kunt demon-

gaan. Een fraaier uiterlijk, een betere kwaliteit foto's

streren. Help daarom mee om Utteratura Serpentium nóg

en, naar we hopen, een prettig leesbaar lettertype.Wij

meer inhoud te geven. Iedere bijdrage, hoe klein ook,

hopen, dat u er net zo enthousiast over bent als wij

is welkom en de redactie is altijd bereid om u te helpen

dat zijn. Maar er is meer.Als u dit leest, is de Europese

een inhoudelijk goed en prettig leesbaar artikel te publi-

Slangenvereniging ook op hetWorld Wide Web te vinden,

ceren. Laat anderen ook delen in de vreugde die u aan

alwaar we een meertalige homepage hebben geopend op

uw dieren beleeft.Wij, en alle andere redactiemede-

het adres:

werkers, zijn er klaar voor.

http://pcm0053.let.ruu.nl/esv.htm.
Hoewel we ons realiseren, dat dit nieuwe medium nog
niet voor iedereen beschikbaar is, hopen we hiermee
onze huidige en toekomstige leden nóg beter van dienst
te kunnen zijn. Momenteel doet de Europese Slangenvereniging het goed. De afgelopen Slangendag was weer

De redactie,

een drukbezochte en succesvolle happening en het aantal leden blijft groeien. Dat men betrokken is, blijkt ook

Cécile en René van derVlugt

uit het stijgend aantal bijdragen van de eigen leden die

Marcel van derVoort
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MEDEDELINGEN
De redactie ontving bericht over de oprichting van de
EUROPEAN
GARTER SNAKE
EUROPEAN GARTER SNAKE
ASSOCIATION

ASSOCIATION

Zij juicht de oprichting van deze vereniging - die zich in
het bijzonder bezighoudt met het verzorgen van en kweken met Thamnophis-soorten - van harte toe en wenst
de initiatiefnemers veel succes.
Geïnteresseerden in deze internationale vereniging kunnen contact opnemen met:
voor Nederland:

R.Jansen,
Soevereinhof 14, 5551 TS Valkenswaard, Nederland.
Tel/Fax: (0031 )-0402046420;
voor Duitsland: ·

Doel:

• Uitwisselen van kennis (landdagen/informatieblad);
• Uitgebalanceerde kweekprogramma's, dus zo
weinig mogelijk importeren (ruil en uitleen);
• Publicatie van ervaringen en kweekresultaten;
• Voorlichting verstrekken bij de soort c.q. ondersoort en de verzorging.
De oprichtingsvergadering vindt plaats zaterdag 2 maart
1996, in de seminarruimte van de Lobbecke Aquazoo
en Museum, Düsseldorf, van 13.00 uur tot 18.00 uur.
PROGRAMMA (voorlopig):

13.00 - 15.00 uur: welkom en presentatie van EGSA.
Vorming bestuur, taakverdeling en financiën;
15.00 • 16.00 uur: pauze en de mogelijkheid om te
discussiëren;
16.00 - 18.00 uur: dialezing:Thamnophissen houden
in het buitenterrarium', door Hr. U. Strathemann.
Algemene discussie.

Thomas Bourguignon,
Am Muhlenbach 29,461 19 Oberhausen, Duitsland.
Tel: (0049)-0208/897865; Fax: (0049)-0203/5225956.
REPTIELENHUIS 'SERPO'

De European Garter Snake Association is een niet-commerciële groep van Thamnophis-liefhebbers. Iedereen die
Thamnophissen een warm hart toedraagt is welkom.
Taak:

• Starten van een kweekboek;
• Starten van een literatuur- en fotoarchief;
• Uitgave van een viermaandelijks tijdschrift;
• Het uitwerken van specifieke kweekprogramma's;
• Registreren van kweekdieren en de nakweekstatistiek;
• Organiseren van een jaarlijkse landdag
(incl. lezingen).

Reptielenhuis Serpo heeft vanaf december 1995 de bezoeker een extraatje te bieden. Op strategische plaatsen in de
expositieruimte zoals die bij veel reptielenliefhebbers inmiddels wel bekend zal zijn, heeft Walter Getreuer informatiebordjes opgehangen van bijzondere gebeurtenissen of
dito omstandigheden waarbij reptielen betrokken waren .
Vaak is de berichtgeving daarover spectaculair of anderszins de moeite waard geweest en in talrijke gevallen heeft
Se,po bij het oplossen van de gerezen problemen een helpende hand kunnen bieden.Veel dieren die toen even in
de in het middelpunt van de journalistieke belangstelling
stonden.zijn in levende lijve te bewonderen.Voor de openingstijden, zie de advertentie elders in dit blad.
•
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