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~ OORWOORD/FOREWORD
Door de publicatie van deze aflevering van Litteratura
Serpentium hebben bestuur en redactie hun belofte ingelost om in deze jaargang minstens twee nummers te laten
verschijnen. Dat is gebeurd in een nieuwe opzet die tegemoet komt aan de financiële situatie van de vereniging.
Over deze opzet heeft de redactie ettelijke positieve
reacties mogen ontvangen. Uheeft ook de toezegging
gekregen dat er een derde aflevering zou verschijnen, als
de organisatie van de traditionele Slangendag, net als
andere jaren, weer een succes blijkt te zijn. Ondanks een
recente, financiële tegenvaller hopen we, dat het ook
mogelijk zal zijn deze belofte waar te maken. Inmiddels
is het aantal binnenlandse leden gestegen tot ruim 300.
Er is een handvol buitenlandse leden.
Elders in deze aflevering treft u de uitnodiging aan voor
de slangendag van de Europese Slangenvereniging.
Dit jaar wordt die gehouden op zaterdag 5 oktober in
het Euretco-complex aan de Doornkade in Houten. Het
bestuur wil uerop wijzen, dat dit jaar slechts één persoon
gratis toegang heeft tol de Slangendag op vertoon van
het originele toegangsbewijs dat uin dit blad aantreft. De
entreeprijs voor niet-leden bedraagt€ 5,50.
Ubent ervan op de hoogte, dat degene die een nieuw lid
aanbrengt, het boekwerk voor beginnende slangenhouders cadeau krijgt dat Jan-Cor Jacobs geschreven heeft.
Het is een zeer aantrekkelijk boekje geworden. Het telt
64 pagina's, is geschreven in een onderhoudende stijl, is
prachtig ge·111ustreerd en is bijzonder opgemaakt. Degenen die er recht op hebben, kunnen hun exemplaar op de
Slangendag afhalen bij de verenigingstafel. Daar is het
ook te koop voor andere geïnteresseerden. De prijs is
€ 6,15.
Bestuur en redactie danken u voor het vertrouwen dat u
getoond heeft. Wij blijven werken aan een gezondere
verenging en een nóg beter Litteratura Serpentium.

•

With the publication of this second issue in the currenl
volume of Litteratura Serpentium the board and editors
have kept their promise to publish at least two issues this
year. Litteratura Serpentium is now published in a new
format, more in line with the currenl finandal situation of
our society. We are pleased that we received positive
reactions to the new format. We also made a promise !hot
we will attempl to publish a third issue this year. That
however, will depend on the (financial) success of this
year's Snake Day, which will be held on October 5. Despite a recent financial set back, as a result of the poor
administration over previous years, we still have high
hopes that we will be able to fulfill this promise. At the
moment the number of Dutch members is about 300 and
a dozen of persons from other countries have paid their
membership fees.
In this issue you will find an invilation to the Snake Day
of the European Snake Society. This year the meeting will
be held on October 5, again at Euretco, Doornkade in
Houten. The board would like to remind you that the
ticket that you find in this issue, entitles only one person
to free admission to the event. The entrance fee for
non-members will be€ 5,50.
As mentioned in the previous issue of Litteratura Serpen-

tium any member that introduces a new member to the
society is enti~ed to the book that Jan-Cor wrole for the
novice snake keeper. lt is a very attractive and informative book. Sixty-four pages written in an entertaining
style, beautifully illustrated with a nice layout. Those that
have earned it can collect their copy from the Society
table at the Snake day. lt will also be on sale for the price
of€ 6,15.
We would like to thank you for the confidence that you
have shown in both the Society and us the board. We will
continue our work to make the Snake Society heahhy
again and to improve Litteratura Serpentium.
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De redactie, tot slot, vraagt degenen die een bijdrage
kunnen leveren aan Litteratura Serpentium hun kopij
digitaal aan te leveren bij René van der Vlugt of
Marcel van der Voort (opgelet: in het colofon staan
de e-mailadressen verkeerd; de correcte adressen
zijn R.A.A.vd.Vlugt@Freeler.nl; mocht u uw mail
naar Marcel van der Voort via ess-edttor@chello.nl
terugkrijgen, probeer het opnieuw naar;
m. vandervoort l@chello.nl).
Dat nieuwe vertalers (Ned.-Eng. en Eng.-Ned.) mei open
armen in de redactie ontvangen zullen worden, behoeft
geen betoog.
René van der Vlug!,
Marcel van der Voort

.UTTEWU•S"NTIUM """"JV0"" 12-R/HO. 2
2002

Finally the editors would like to ask those that wish
to make a contribution to LS, to do so by sending
papers digitally to either René van der Vlug!
(R.A.A.vd.Vlugt@Freeler.nl) or Marcel van der Voort
(ess-editor@chello.nl / M.vanderVoortl@chello.nl).
Please note that the E-mail addresses in the colofon
are nol correct! We would also welcome new, native
speaking English correctors that can assist in correcting
translated articles.

