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Allard Kroeze

De winterrust
Ik heb mijn Antaresia maculosa het hele
jaar apart zitten. Half oktober begin ik met
de winterrust. Ik ga van veertien uur per
dag licht, naar acht uur. Om de vier dagen
verminder ik de lichtduur met één uur.

De temperatuur heb ik overdag gewoonlijk
tussen de 28 en 30°C; ‘s nachts tussen de
20 en 22°C. De luchtvochtigheid houd ik
altijd tussen 60 tot 80%. Begin januari ver-
hoog ik de temperatuur naar 28-30°C over-
dag en 24-26°C ‘s nachts.

De paring
Dit jaar heb ik half januari de man bij de
vrouw gezet. Er waren meteen paringen.
De eerste duurde zo’n 20 uur. Ik heb de
man één week bij de vrouw gelaten, waar-
na ik hem voor de duur van een week ver-
wijderd heb. Dit heb ik zo’n acht weken
herhaald. Na die acht weken wilde de
vrouw niet meer paren. Ze ging erg veel
onder de lamp liggen om de warmte op te
nemen. Op 8 april legde ze veertien mooie,
witte eieren.

Het uitbroeden
Ik heb de eieren uitgebroed in een broed-
stoof bij een tempratuur van 30°C. Na 54
dagen, op 31 mei, kwamen ze uit. Tien
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Hibernation
I keep my Antaresia maculosa solitary, year
round. Every year, in mid October, I start
hibernating my animals. That time of year, I
reduce the number of lighting hours from 14
to 8 hours a day. Every four days, I reduce
the number of lighting hours by one hour.

I usually keep the temperature in the terrari-
um between 28 and 30°C; at night between
20 and 22°C. I always keep the atmospheric
humidity between 60 and 80%. Early
January, I increase the temperature to 28-
30°C during the days and 24-26°C at night.

Mating
This year, I put the male with the female
somewhere around mid January.
Immediately, the snakes mated. The first
copulation lasted about 20 hours. I left the
male with the female for one week, after
which I removed the male for one week. I
repeated this for about eight weeks. After
those eight weeks, the female refused to
mate. She often laid under the lamp to
absorb its heat. On April eighth, she laid 14
beautiful, white eggs.

Hatching out the eggs
I incubated the eggs at a temperature of
30°C. After 54 days, on May 31st, they
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Antaresia maculosa, broedend / breeding. Antaresia stimsoni orientalis.
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Antaresia maculosa. Foto / Photo: Allard Kroeze. Antaresia maculosa, vrouw / female.
Foto / Photo: Allard Kroeze.
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Antaresia stimsoni orientalis.
Foto / Photo: Allard Kroeze.

Antaresia stimsoni orientalis.
Foto / Photo: Allard Kroeze.
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mooie maculosa-jongen uit veertien eieren
was een mooi resultaat. De sexratio was
drie mannen en zeven vrouwen.

Meteen nadat ze zijn uitgekomen, moet je
de jongen poppen om het geslacht te
bepalen. Dit tijdstip is belangrijk, omdat
antaresia’s erg sterke staartspieren heb-
ben. Direct na hun geboorte beseffen ze
nog niet, dat ze hun staartspieren kunnen
gebruiken. Wanneer je te lang wacht, is
poppen of sonderen niet meer mogelijk.
Dan moet je minstens een jaar wachten.

Opkweken van de jongen
Na tien dagen waren de jongen verveld. Ik
heb nog eens tien dagen gewacht met voe-
ren. Als voer heb ik babymuisjes aangebo-
den. Alle jongen aten. Vervolgens heb ik
nog eens tien dagen gewacht en heb ik ze
nóg een keer gevoerd. Na acht voedingen
heb ik één koppel voor mezelf gehouden,
de andere zijn naar andere antaresia-lief-
hebbers gegaan.

hatched. Ten beautiful young Antaresia
maculosa, out of 14 eggs, was a good
result. The sex ratio was three males and
seven females.

One has to ‘pop’ the young immediately
after hatching, to determine sex. This tim-
ing is important because antaresias have
very strong tail muscles. Directly after birth,
the young snakes don’t realise that they
can use their tail muscles. If you wait too
long, popping or probing is not possible
anymore until after at least a year later.

Raising the young
After 10 days, the young had shed their
skins. I waited another 10 days before I com-
menced feeding. As prey, I offered baby
mice. All young started feeding. After that, I
waited an extra 10 days and then I fed them
once more. After feeding them eight times, I
kept one pair for myself. The other animals
have moved to other antaresia-enthusiasts.

Translation into English by Richard de Jong.
English corrections: Mark Wootten.
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