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~AN DE REDACTIE/A WORD FROM THE EDITORS 
De slangendag van 5 oktober 2002 is een groot succes 
geweest. Even bestond de bange verwachting, dat de hoe
veelheid reptielenbeurzen zoals die zich het hele jaar 
door in binnen- en buitenland voordoet, de ruim twintig
jarige tradtie van de slangendag van de Europese Slan
genvereniging parten zou spelen, maar niets is minder 
waar. Het is dan ook verheugend om Ie constateren, dat 
de slangendag nog steeds voorziet in een behoefte en dot 
ze voor velen een aantrekkelijk ontmoetingsmoment met 
gelijkgestemden is gebleven. 

Ook anderszins gaat het goed met de vereniging. Tijdens 
de slangendag heeft een groot aantal oud-leden het lid
maatschap hernieuwd, zijn er nieuwe leden bijgekomen 
en hebben gewone leden van de gelegenheid gebruik ge
maakt om hun lidmaatschap te verlengen. In totaal zijn 
er nu 347 binnen- en 71 buitenlandse leden. 

Het succes van de slongendag maakt de verschijning van 
dit derde nummer van Litteratura Serpentium mogelijk. 
Ook is de jaargang van 2003 gewaarborgd, al zijn re
dactie en bestuur zich momenteel nog aan het bezinnen 
op omvang en verschijningsfrequentie van ons vereni
gingsblad. Zoals het er nu uitziet, kon LS ook volgend 
jaar weer minstens drie mooi verschijnen, of zelfs wel vier 
mooi. Uiteindelijk is ons streven er een driemaandelijks 
tijdschrift van te maken. 

Redactie en bestuur donken eenieder voor het geschon
ken vertrouwen. We hopen dot u ook volgend jaar lid 
blijft en uw kopij blijft insturen. 

René van der Vlugt 
Moreel van der Voort 

The Snoke Ooy of October 5 2002 ogoin was o big suc · 
cess. For o short while the re was the f eor thot the large 
number of fairs bath in Holland and obrood would in
terfere with the success of our Snoke Ooy but thot f eor 
proved to be premature. We are happy to see !hot the 
Snake Ooy still fulfils o need and remains on ottractive 
setting to meet equal minds. 

Also otherwise the Society is doing well. Ouring this 
yeor's Snake day mony old members rejoined, new 
members could be welcomed and mony renewed !heir 
membership. In total !here are now 347 Outch and 71 
international members. 

The success of this yeor's Snoke day ollows publicotion 
of o third issue of Litteratura Serpentium. Also next yeor's 
volume is now secure ohhough the editors and the 
boord of the ESS are still considering the form and fre
quency of next year's issues. The woy things look now 
three issues can be published perhops even four. For the 
moment we oim at publishing at o quorterly rote. 

We !honk you for the trust you have shown in us and we 
hope thot you will continue you membership and keep 
sending us your monuscripts for publicotion in Litteratu
ra Serpentium. 

Tronslation into English: René van der Vlug! 
English corrections: Lowrence Smith 
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