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VOORWOORD

FORWORD

In deze tweede aflevering van de 32ste jaargang treft u het entreebewijs aan voor de
slangendag op zondag 14 oktober in Houten, Utrecht. Wees er zuinig op, want het
wordt slechts één keer verstrekt.

This second issue of the 32nd volume contains the free entrance ticket for the Snake
Day on Sunday October 14th in Houten,
Utrecht. Keep it in a safe spot, as it will be
only issued once.

Verder vindt u bijgesloten een sticker waarmee u het foutieve afleveringsnummer op de
kaft van het eerste nummer kunt corrigeren.

We also included a sticker with which you
can correct the wrong issue number on the
cover of the first journal of this year.

Zoals in het eerste nummer te lezen viel, is
de redactie bezig met het samenstellen van
een themanummer over ratelslangen. Hoewel ettelijke auteurs al positief hebben gereageerd op een uitnodiging van de redactie
om een bijdrage te leveren, is er plaats voor
méér. Voelt u er iets voor om een artikel te
schrijven voor deze bijzondere aflevering,
neemt u dan contact op met de redactie.

As explained in the first issue, the editors are working on a special about Rattle
Snakes. Although a number of authors already responded positively on the call for
papers, there still is room for more. In case
you’d like to contribute to this special edition, please contact us.
We also asked about your opinion on the
possible publishing of books, dedicated to
a specific topic. We’d like to bring this initiative under the spotlight again and kindly
ask you to submit ideas for topics. Looking
forward to your suggestions!

Oók verzocht de redactie in het voorwoord
van de eerste aflevering om reacties op
het idee om speciaal samengestelde boeken te gaan uitgeven. Zij brengt dit initiatief
nog maar eens onder uw aandacht met het
verzoek voorstellen te doen voor dergelijke
specials. Wij zien uit naar uw suggesties.

Marcel van der Voort
Dieter Vancraeynest

Marcel van der Voort
Dieter Vancraeynest
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