
• ARTIKELEN 

bivittatus vrouw 
Johan Mavromichalis en Si/via Bloem 

• Een probleemdier voor het terrarium? Opmerkingen over 
Chrysopelea ornata ornatissima 
Joachim Bulian 

• Een buitenterrarium. 
Ontwerp, plaatsing, constructie en beschrijving van een buitenverblijf 
voor het kweken van water- en andere slangen van noordelijke gebieden 
Udo Strathemann 

• RUBRIEKEN 

• Boekbespreking 
A Guide to the Snakes of Papua New Guinea by Mark O'Shea 
Chris Mattison 
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• Vraag &Aanbod 
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MEDEDELINGEN 

•SLANGENDAG 

De slangendag van de Europese Slangen Vereniging zal 
dit jaar plaats vinden op zaterdag 25 oktober. Plaats van 
handeling: Expocentre Euretco te Houten. 

• ADRESWIJZIGING 

Met ingang van I mei 1997 is Guido Gomes (penning
meester en ledenadministratie) verhuisd. Zijn nieuwe 
adres luidt: Westland 29, 2751 EL, Moerkapelle. Tel. 
079-5933333 

• AANKONDIGING 

Grote internationale Reptielenbeurs te Stadskanaal op 
zondag 7 september 1997; van 10.00-17.00 uur in het 
Pagecentrum te Stadskanaal. 
Nadere informatie bij: Peter van Zwol, 050-5416378; 
Gerard Heijnen: 0591-313979; Chris Dulfer: 0599-
416684. 

• WERKGROEP MEDUSA 

Slangen- en reptielenbeurs 

te Opw-i;k 

Op zondag 21 september 1997 organiseert de werk
groep MEDUSA een ruilbeurs voor slangen en reptie
len. Bedoeling is het jaarlijks aanbod van nakweekdie
ren aan te bieden of te ruilen onder terrariumliefheb
bers. 
Gezien de grote volkstoeloop in 1996 hebben wij beslo-

ten een derde zaal te huren zodanig dat standhouders 
en bezoekers over meer ruimte kunnen beschikken. 
Iedereen krijgt gratis één tafel van 2 meter ter beschik
king, per bijkomende tafel van 2 meter wordt er 200 
BEF gevraagd; dit om de kosten te dekken van de bij
komende zaal. Zoals ieder jaar gaat de ruilbeurs ook dit 
jaar door in: 

CULTUREEL CENTRUM TE OPWIJK 
'HOFTEN HEMELRIJK' 

KLOOSTERSTRAAT 7, 1745 OPWIJK 
BELGIE 

van 9u30 tot l 7u00 

Hoe Opwijk bereiken? 
* Komende uitAntwerpen- E 17 volgen richting Gent 

en deze verlaten aan de uitrit 14 St Niklaas rich
ting Dendermonde aanhouden (N4 I ). In 
Dendermonde richting Brussel volgen (N47), de 
gemeente Opwijk situeert zich langs deze N47. 

* Komende uit Gent-. E 17 volgen richting 
Antwerpen en deze verlaten aan de uitrit 12 
Dendermonde, richting Dendermonde volgen, dan 
N47 richting Brussel nemen tot Opwijk. 

* Komende uit Brussel: Ring Brussel verlaten aan 
afrit 10, richtingAsse volgen (N9) en naAsse rich
ting Dendermonde aanhouden (N47) tot Opwijk. 

Standhouders zijn verplicht hun slangen aan te bieden 
in degelijke plastieken doosjes of microterraria waarin 
de reptielen duidelijk kunnen geobserveerd worden en 
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waarop eveneens de soortnaam (wetenschappelijke en 
gevulgariseerde) vermeld staat. 

HET AANBIEDEN VAN GIFSLANGEN 
ZOWEL IN HET CULTUREEL CENTRUM ALS 
OP DE PARKING IS TEN STRENGSTE VER
BODEN!!! 

Terrariumliefhebbers die slangen aanbieden die onder 
de 'Conventie van Washington' vallen, dienen uiteraard 
over de nodige papieren te beschikken. Inlandse slan
gen (Coronella austriaca, Natrix natrix en Vipera berus) zijn 
wettelijk beschermd en mogen NIET aangeboden wor
den! 

Reservatie van een staanplaats is wenselijk doch niet 
verplicht. Reserveren kan tot 20 september 1997. 
Standhouders dienen vóór 9u aanwezig te zijn.Alle inlich
tingen zijn schriftelijk of telefonisch te bekomen bij: 

- John Maelfait, Gasmeterlaan 238, 9000 Gent. 
Tel. en fax: 09/2240089 

- Robert Jooris, Gemoedsveld 3, 9230 Wetteren. 
Tel. 09/369.42.28 

- Jan De Rijbel, Neerveidstraat 284, 1745 Opwijk. 
Tel. En fax: 052/359843 

• REDACTIEMEDEWERKERS 

Onlangs heeft Fons Sleypen te kennen gegeven helaas 
te moeten stoppen met zijn vertaalwerkzaamheden voor 
Utteratura Serpentium. Wij willen Fons hartelijk danken 
voor zijn bijdragen aan ons blad de afgelopen jaren. 
Helaas is hiermee weer een van de broodnodige mede
werkers verdwenen. De redactie doet dan ook een 
oproep aan diegenen die iets terug willen doen voor de 
vereniging, te helpen met vertaalwerkzaamheden. Er is 
vooral behoefte aan mensen die in staat zijn teksten 

naar het engels te vertalen of engelse teksten te corri
geren, maar vertalers van en naar andere talen zijn ook 
welkom. Voel je er iets voor zo nu en dan je vereniging 
te helpen, meld je dan aan bij René van derVlugt (0317-
613804) of Marcel van der Voort (0493-691993). 

• INDEX LITTERATURA 

SERPENTIUM NO. 16 

Om diverse redenen bleek het helaas niet mogelijk de 
index van jaargang 16 ( 1996) van Utteratura Serpentium 
op te nemen in het laatste nummer van deze jaargang. 
Hiervoor nog onze excuses. Voor diegene onder u die 
er toch op hebben gewacht is deze index als uitneem
bare bijlage opgenomen in dit nummer. 

•EURO-EXPO 

Op zondag 29 juni wordt er een internationale reptie
lenbeurs en tentoonstelling van de zeldzaamste reu
zenslangen gehouden in de grote sporthal van 
Wassenberg-Oberstadt (D),gelegen aan de Bergstrasse. 
Centraal gelegen aan de Ned./Duitse grens (ca. 5 min.) 
en de Ned./Belgische grens (ca. 30 min.). 
De expo is geopend van 10 tot 17 uur (vanaf 8.30 voor 
standhouders). Entree Hfl. 10,-, kinderen onder 12 jaar 
gratis. De opbrengst is ten gunste van "Hilfe fur krebs
kranke Kinder" .Voor meer informatie: Nederland, H. 
Slegers 0475-321741, Duitsland, H. Staas, 0049-2451-
5656. 

Het aanbieden van WA. dieren is alleen toegestaan met 

de bijbehorende CITES documenten. Alle terrariumdieren 

alsook voederdieren en toebehoren zijn toegelaten. 

Tevens dient men ervoor te zorgen dat de aangeboden die

ren zich in kooien die veilig (vooral g(filangen) en voldoen

de ruim zijn. 
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