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Ik ben al 3,5 jaar in het bezit van twee Boa constrictors. Vanaf het begin aten deze dieren prima; aanvankelijk muizen en hamsters, later halfwas ratten en nog
later grote ratten. Ik voederde ze één keer per tien
dagen. Op dit regime staat mijn vrouwtjes-boa nog
steeds.

1have been in possession of two Boa constrictors for
3,5 years. From the beginning these animals have
been eating just fine. lnitially mice and hamsters, later
on juvenile rats and still later on bigger rats. 1fed the
animals once every ten days . The female boa that 1
have is still on this feeding schedule.

Het mannetjesdier kreeg echter van de ene op de andere dag kuren: hij weigerde categorisch ratten te
eten. Iemand vertelde me, dat dat kwam omdat het
paartijd was, maar na drie maanden de kat uit de
boom gekeken te hebben, wilde ik toch iets anders
proberen. Ik heb hem wel iedere tien dagen een rat
aangeboden. Weinig enthousiast at hij incidenteel een
kleine muis of een kleine woestijnrat, maar voor een
boa van ruim twee meter is dat wel erg weinig. Na van
alles geprobeerd te hebben kwam ik er achter, dat hij
alleen nog maar hamsters wilde, verder niets.

The male, though, suddenly became troublesome. He
categorical~ refused to eat rats. Someone told me,
that it was because il was the maling season hut after
three months of seeing which way the cat jumps, 1
wanted to try something else. 1still offered him a rat
every ten days during the following stage. With little
enthusiasm he incidentally ale a small mouse or a
small gerbil, hut that is very little for a boa which is
more than two metres long. After trying and trying, 1
found out that now he only wanted hamsters and nothing else.

Toen kwam ik op het idee om een rat aan een hamster
vast te maken; misschien dat dat zou lukken. Maar
hoe voer je zoiets in de praktijk uit? Als ik gewoon
touw zou gebruiken, zou dàt misschien niet verteren
en dan kreeg ik een ander probleem. Nu ben ik behalve slangenhouder ook karper-visser en in mijn
tweede hobby lag de oplossing. Ik vis met boilles (karper-aas) en daar gebruik ik PVA-draad voor om de
boillies bij mijn haak te houden. PVA-draad is verkrijgbaar in hengelsportzaken, lost binnen 30 seconden op
in water (je kunt het dus niet verwerken als je natte
handen hebt) en is niet schadelijk.

Then I carne up with the idea to tie a rat to a hamster,
perhaps that would work. But how do you do something like that in pradice? lf I used normal rope,
maybe the rope wouldn't be digested and then Iwould
have a whole new problem. Fortunately, il happens to
be that I am not only a snakekeeper hut also a carp
fisher and in that last hobby would be the solution to
the problem. 1fish with boillies (carp-bail) and I use
PVA-wire to keep the boilles around my hook. PVA-wire
is available in angling shops, il dissolves within 30 seconds in water (so you can't use it when you have wet
hands) and it is harmless.

1

Ik heb de achterkant van een hamster aan de kop van
een rot vastgemaakt met PVA-drood en tot mijn genoegen gingen beide dieren nu zonder probleem naar
binnen. Voorlopig gebruik ik nog kleine hamsters, in
de hoop dot de boa no verloop van tijd weer overstapt
op rotten.

1have tied the posterior of o hamster to the heod of o
rot with PVA-wire and to my pleosure the onimols were
eoten without problems. For now I still use small hamsters, hoping thot the boa will switch bock to rots ofter
owhile.
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