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Geachte lezers van Lacerta 

In zijn beleidsvoorstel heeft onze nieuwe voorzitter Gerard Visser als een van zijn 
belangrijkste actiepunten de verbetering van ons maandblad aangekondigd. Als 
nieuwe hoofdredacteur van Lacerta, geeft een dergelijke uitspraak mij enige mo
gelijkheden. Verbetering van ons verenigingsblad was ook naar mijn mening een 
bittere noodzaak, maar er zijn altijd beperkende factoren. De drie belangrijkste 
wil ik noemen: geld, kopij en tijd! 

GELD 
We kunnen er niet omheen: Als we ons verenigingsblad 'fysiek' willen verbete
ren, dan kost dat geld. Nu zijn we als vereniging groeiende, ons ledental neemt 
nog steeds gestaag toe. We kunnen daardoor het risico nemen om wat extra geld 
in ons blad te investeren. Het resultaat van deze extra investering ligt nu voor u! 
Een naar onze mening aantrekkelijk ogend blad, met een hoge kwaliteit papier en 
verfraaide omslag. De illustratie op de omslag is het werk van uw layout-mede
werker Peter Mudde, waarvoor aile lof! Het blad wordt voortaan voorzien van 
een nietje. Voor de een van geen belang, voor de ander wei. Het redactieteam 
heeft veel arbeid gestoken in het tot stand komen van deze outfit. Of we op deze 
weg verder kunnen ligt ook aan u! 
Een ander geldaspect vormen de advertenties. We hebben een paar bedrijven 
bereid gevonden hun vertrouwen in de nieuwe opzet van Lacerta te betuigen 
door het plaatsen van een advertentie. Hiervoor oprecht hartelijk dank! De op
brengst van de advertentiegelden komt rechtstreeks ten goede aan dit verenigings
blad. 

KOPIJ 
Geen tijdschrift kan zonder kopij, zo ook niet Lacerta. Gelukkig is er wat dat 
betreft een veranderende tendens. Door de uitbreiding van het redactieteam met 
enkele nieuwe medewerkers, Hans Houtman, Ton Steehouder, Rens Voesenek 
en Henk Zwartepoorte, kunnen weer nieuwe bronnen worden aangeboord. Ge
lukkig hebben de ervaren redacteur Piet Mantel en de beide eindredacteuren 
Tjaldo Brandenburg en Frits van Leeuwen zich ook bereid verklaard hun waar
devolle medewerking aan Lacerta te continueren. Ruud Zweypfenning, voor
malig hoofdredacteur, blijft als redacteur zijn medewerking verlenen. Alles met 
elkaar vormen wij momenteel een enthousiast team dat de schouders onder dit 
verenigingsblad wil zetten. Ik doe hierbij een hernieuwde oproep aan eenieder 
om ook eens wat ervaringen aangaande de hobby op papier te zetten. Een blad 
als het onze kan aileen blijven bestaan bij de gratie van kopij van haar leden. 
De redactie is te allen tijde graag bereid u bij het schrijven van een artikel(tje) te 
helpen. We hebben momenteel de beschikking over een paar uitgebreide dia
archieven, dus het plaatje erbij behoeft geen probleem te zijn. Desnoods maken 
weer alsnog een. Niet aileen geslaagde kweekresultaten tellen. Zowel positieve 
als negatieve ervaringen kunnen van belang zijn. 
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TIJD 
Tijdsdruk is er de oorzaak van geweest dat Lacerta in het verleden vaak onregel
matig is verschenen. Om deze tijdsdruk grotendeels op te heffen heeft het Dage
lijks Bestuur ermee ingestemd dat Lacerta in de toekomst tweemaandelijks gaat 
verschijnen. Aile redactieleden 'doen Lacerta er in hun vrije tijd bij'. De tot
standkoming van dit tijdschrift kost 'bakken vol' vrije tijd. Niettemin hebben 
we deze verantwoordelijkheid op ons genomen en kunnen we erop worden aan
gesproken als we niet aan onze afspraken voldoen. Het streven is om Lacerta om 
de twee maanden op de lOe van de maand bij u in de bus te Iaten vallen. 

TOT SLOT 
Van onze kant hebben we er alles aan gedaan om Lacerta weer tot een volwaar
dig, aantrekkelijk verenigingsblad te maken. Het blad is 'weer op de rails gezet'. 
Het is nu aan u om uw waardering hiervoor 'hard' te maken en weer voor 
Lacerta te gaan schrijven. De redactie heeft er aile vertrouwen in dat we geza
menlijk dit blad weer 'op de rails houden'. 

Uw hoofdredacteur, 

BartL. Laurens. 



Bij de voorplaat: 
De renkikker (Kassina senegalensis) 

Taxonomische status: Familie Hyperoliidae, genus Kassina. Het genus telt twaalf soorten. 
Verspreiding : West-Afrika, ten zuiden van de Sahara. 
Beschrijving : 2,5 tot 4 em lang, mannetjes hebben grote zwarte kwaakblazen en een duide-

Biotoop 

Voedsel 
Gedrag 

Voortplanting 

Terrarium 

LITERATUUR 
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lijke klier op de kin en de keel. De dieren produceren een huidgif dat voor 
andere kikkers giftig kan zijn. De roep wordt omschreven als bet geluid van 
een kurk die van de fles wordt getrokken. 

: Savannegebieden en bosranden. Buiten de voortplantingstijd verbergen de 
dieren zich onder stronken en in bladerhopen. In Ghana vond ik enkele van 
deze kikkers onder een meter hoge stapel bladeren. In de voortplantingstijd 
zijn de dieren soms te vinden in de vegetatie langs poelen en sloten. 

: Alles wat klein genoeg is en beweegt, zoals bij vrijwel aile kikkers. 
: In de voortplantingstijd zijn de mannetjes erg luidruchtig, de roep is naar 

verluidt tot op 2 kilometer te horen. In terraria zijn deze kikkers erg schuw. 
Ze graven zich diep in en komen slechts af en toe te voorschijn, meestal in 
een nacht na een sproeibeurt. 

: De mannetjes roepen vanuit de vegetatie langs de oever, op de grond of tot 
een halve meter hoogte in bet riet. Eiafzet vindt plaats in open water, soms in 
tijdelijke poelen. De 300-400 eieren zijn klein en worden een voor een onder 
water afgezet op plantedelen, takjes en dergelijke. Ze komen binnen een 
week uit. De larven zwemmen onder een hoek van 45° aan bet wateropper
vlak. Het zijn alleseters, die een groot deel van hun voedsel vanaf bet opper
vlak filteren. Ze hebben een opvallende hoge staartzoom die tot ver op de 
rug doorloopt. De larven metamorfoseren na ongeveer negentig dagen. 

: Allereerst, oppassen! Deze kikkers kunnen voor andere kikkers giftig zijn. 
Het samen houden van de renkikker met andere kikkers heeft al meer dan 
eens tot slachtoffers geleid. De dieren zijn overigens nauwelijks te zien. Ze 
verstoppen zich gedurende de dag. Het terrarium moet warm en tamelijk 
vochtig zijn, 24 tot 30 oc. In hun natuurlijke biotoop worden de dieren 
geconfronteerd met een droge en een natte tijd. Wellicht zijn de dieren door 
nabootsing daarvan tot voortplanting te stimuleren. 

: HOOGMOED, M.S., 1979. Herpetologische waarnemingen in Ghana II. Lacerta 38 (2): 10-20. 
WAGER, V.A., 1965. The frogs of South Africa. Purnell & Sons. Capetown. 

Peter Mudde 



Twee nieuwe Cuora-soorten uit China 

Ron de Bruin 
Bongerd 253 
2906 VG 
Capelle a/ d IJssel 

INLEIDING 
Het genus Cuora (Aziatische doos
schildpadden) om vat zeven soorten, nl : 
Cuora amboinensis, C. trifasciata, C. 
flavomarginata, C. galbinifrons, C. 
yunnanensis, en de recent beschreven 
C. pani en C. chriskarannarum. C. am
boinensis en C. trifasciata zijn aquatie
le soorten, terwijl C. flavomarginata en 
C. galbinifrons meer Jand-gebonden 
zijn. 
De twee recent ondekte soorten C. pani 
en C. chriskarannarum vormen samen 

Kop van het dier dat als de nog onbeschreven C. 'species' werd gezien, 
maar waarschijnlij k C. pani is. 

met C. trifasciata een aparte groep bin
nen het geslacht Cuora omdat zij in te
genstelling tot de andere soorten een 
vrij vlak rugschild hebben en een inke
ping tussen de twee anaalschilden 
(ERNST & McCORD, 1987). De eerste er
varingen met deze twee nieuwe soorten 
in gevangenschap wijzen erop dat oak 
de leefwijze overeenkomt met die van 
C. trifasciata. 
Hieronder volgt een vertaling van de 
Engelse samenvatting van de Chinese 
beschrijving van C. pani, gevolgd door 
een samenvatting van de beschrijving 
van C. chriskarannarum. 

CUORA PAN/ 
Deze soort is in 1981 in Xujiaba (op een 
hoogte van 420 meter) in het district 
Pingli van de provincie Shaanxi ont
dekt. De dieren lijken op C. yunnanen
sis, maar verschillen hiervan door de 
relatief onduidelijke mediaankiel en de 
afwezigheid van Jateraalkielen . Een 
smalle bruine streep loopt van achter 
het oog tot aan de nek. Het plastron is 
gee!, de naden van de hoornschilden 
zijn zwart. De extremiteiten zijn bruin 
zonder tekening {SONG, 1984). 

CUORA CHRISKARANNAR UM 
C. chriskarannarum is in 1986 ontdekt 
in de zuidelijke provincie Yunnan . De 
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Dicr dat aanvankclijk onder de naam C. pani ge"importccrd wcrd, maar dat waarschijnlijk door ecn 
vcrgissing nog nict wctcnschappclijk beschreven is. 

kop is olijfgroen. Een geel-groene, met 
zwart afgezette streep loopt vanaf het 
oog naar de nek. Een tweede geel-groe
ne streep loopt vanaf de bovenkaak on
der het tympanum door naar de nek. 
Het buikschild is gee!, met zwarte ban
den langs de naden van de schilden. 
Het grootste dier dat tot nu toe onder-. 
zocht is had een carapaxlengte van 16 
em (E RNST & McCORD, 1987). 

DISCUSS IE 
Beide nieuwe Cuora-soorten zijn reeds 
in het bezit van Duitse schildpadden
liefhebbers . Het merkwaardige feit 
doet zich voor dat het inderdaad . twee 
nieuwe soorten zijn, maar dat geen van 
beide precies lijkt op de door SONG MIN 

TAO (1984) en ERNST & McCORD be
schreven soorten. De schildpad die 
aanvankelijk in Duitsland C. pani werd 
genoemd (de eerste dieren zijn januari 
1987 ge"importeerd) heeft een citroen~ 
gele kop, rood bruin carapax en een gee! 
plastron met hierop zwarte driehoeken. 
De andere soort, die een beetje op C. 
trifasciata lijkt en zwarte banden langs 

de naden van de buikschilden heeft, 
was toen nag niet wetenschappelijk be
schreven en werd C. 'species' genoemd. 
De korte Engelse samenvatting bij het 
artikel van SONG geeft geen duidelijke 
beschrijving. De opmerking dat het 
dier vee! op C. yunnanensis lijkt ver
schaft geen bruikbare informatie om
dat niet bekend is hoe dit zeer zeldzame 
dier eruitziet. Een (onduidelijke) foto 
laat echter zien dat C. pani geen zwarte 
driehoeken op zijn plastron heeft, 
maar zwarte banden langs de naden 
van de schilden, precies hetzelfde als 
de plastrontekening van het dier op de 
foto bij de beschrijving van C. chriska
rannarum door ERNST & McCORD . 

Het is bijna onmogelijk dat SONG MIN 

TAO de verkeerde foto' s bij zijn artikel 
heeft geplaatst, omdat hij C. pani a! in 
1981 heeft ontdekt en in 1984 beschre
ven, terwijl C. chriskarannarum pas in 
1986 ontdekt is. Een mogelijkheid is 
dat ERNST & McCORD door de onduide
lijke beschrijving van SONG MIN TAO op 
het verkeerde been gezet zijn en dat zij 
C. pani opnieuw hebben beschreven als 



' 
Plastrontekening die zowel in de beschrijving van C. pani als van C. 

. chriskarannarum afgebeeld is. 

Plastrontekening van het dier van de kleurenfoto. 
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C. chriskarannarum , terwijl het dier 
dat in 1986 in Yunnan ontdekt is (met 
zwarte driehoeken op het plastron) nog 
steeds onbeschreven is. Daarrnee zou 
het dier dat aanvankelijk C. pani werd 

genoernd, dus C. 'species' zijn; het dier 
dat C. 'species' werd genoemd is dan 
C. pani. 

SLOTOPMERKINGEN 
Recent zijn twee nieuwe Cuora-soorten 
in China ontdekt. Een met een gele 
kop, rood bruin carapax en zwarte drie
hoeken op het plastron. De andere met 
een olij fgroene kop met twee gele stre
pen en zwarte banden over de naden 
van het buikschild. Of deze twee soor
ten respectievelijk als C. pani en C. 
chriskarannarum beschreven zijn, of 
dater, zoals in de discussie geopperd, 
een verwarring is opgetreden , waarbij 
een van de twee soorten tweemaal on
der een verschillende naam is beschre
ven en de andere in het geheel niet, zal 
moeten blijken uit verdere gegevens 
van zowel ERNST & McCORD als van 
SONG MIN TAO. 

TWO NEW CUORA SPECIES FROM CHINA 
A short description of C. pani and C. chriska
rannarum is given. Although it is quite certain 
that two new Cuora-species exist, some ques
tions remain about their right names. This while 
the original descriptions compared with recently 
imported animals show di fferences. 

LITERATUUR 
ERNST, CH. & W.P. McCORD, 1987. Two new 
turtles from Southeast Asia. Proc. Bioi. Soc. 
Wash. 100 (3) : 624-628. 
SONG MIN TAO, 1984. A new species of 1he 
turtle genus Cuora. Acta Zoo1ax. Sin. 9 (3) : 
330-332. 
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De goudstofdaggekko (Phelsuma laticauda); 
verzorging en kweek in terraria 

INLEIDING 
De daggekko's vormen een groep van 
aantrekkelijke en kleurrijke dieren die 
zich onder terrariumhouders zeer po
pulair hebben gemaakt. Een aantal 
soorten zijn ook voor onervaren, maar 
serieuze, lietbebbers geschikte terra
riumdieren. Natuurlijk onder de nodi
ge voorwaarden. Deze verschillen per 
soort. De in terrariumliteratuur gebrui
kelijke methode om de daggekko's te 
presenteren als een uniforme groep kan 
voor bepaalde soorten slecht uitpak
ken. Onderstaande is bedoeld om te in
formeren over een soort, namelijk de 
goudstofdaggekko (Phelsuma laticau
da). De beschreven wijze van verzorgen 
kan ook voor andere daggekko's gel
den, maar niet zonder meer voor aile 
soorten. Het bier gepresenteerde arti
kel is het resultaat van bijeengevoegde 
gegevens van I eden van de 'Doelgroep 
gekko's'. Het is bedoeld om gelnteres
seerde lietbebbers een leidraad te geven 
voor bet verzorgen van de goudstof
daggekko. Zoals u zult merken zijn 
daarvoor geen vaste richtlijnen te ge
ven. Liefhebbers met verschillende ver
zorgingswijzen hebben ieder goede re
sultaten. 
De goudstofdaggekko wordt door aile 
leden van de doelgroep gezien als een 
voor de beginner aanbevelenswaardige 
soort. De redenen daarvoor zijn o.a. 
dat deze daggekko onder verschillende 
terrariumonstandigheden goed is te 
verzorgen, dat het geen voedselspecia
list is, dat het een aantrekkelijk ge
kleurd dier is en zeker niet in de laatste 
plaats dat hij makkelijk kweekbaar is 
en er dus, met enige moeite, nakweek
dieren te verkrijgen zijn. Oat laatste is 

van belang want, hoe sterk eenmaal ge
wende daggekko's ook zijn, importdie
ren zijn vrijwel altijd verzwakt en 
slechts met veel moeite weer op krach
ten te krijgen. Dat is een werkje dat een 
beginner beter aan de wat meer ervaren 
liefhebber kan overlaten. 

ALGEMENE GEGEVENS 
Bijgaande afbeeldingen maken een be
schrijving van deze gekko overbodig. 
Dieren die in minder goede conditie 
verkeren, of zich in een stress-situatie 
bevinden, zijn doffer van kleur en meer 
lichtbruin. De geslachten zijn op de 
volgende punten te onderscheiden: 
Mannetjes zijn iets groter dan vrouw
tjes, hebben een langere snuit, en 
zijn meestal iets kleuriger. Mannetjes 
zijn verder nog te herkennen aan de 
femoraalporien. Vrouwtjes hebben 
soms, maar niet altijd, met kalk gevul
de zakjes in de nek. Voor deze kenmer
ken moet u natuurlijk wei mannetjes en 
vrouwtjes met elkaar kunnen vergelij
ken. Ervaren daggekkoliefhebbers 
kunnen een mannetje of vrouwtje in 
een oogopslag herkennen. Als u dieren 
gaat aanschaffen kunt u misschien een 
ervaren lietbebber om hulp vragen. 

TERRARIA 
De terraria waarin de leden van de 
Doelgroep deze gekko houden lopen 
nogal uiteen in formaat: de kleinste op
gegeven maat is 40x40x30 em (lxbxh) 
voor een paartje, de grootste 170x70x 
140 (lxbxh) voor een koppel samen met 
twee boomkikkers. Een groot terra
rium is niet altijd gunstig voor de 
kweek van deze daggekko. Ook in gro
te bakken worden eieren gelegd en jon-
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Phelsuma laticauda in terrarium. Foto: H. Houtman. 

gen geboren, maar in de kleine terraria 
is eerder sprake van een regelmatige 
kweek . In de grote verblijven raken 
waarschijnlijk heel wat eieren en jon
gen zoek. Bovendien worden hierin 
naast goudstofdaggekko's vaak nog 
andere dieren gehouden. Die kunnen 
de daggekko's verstoren of zich aan de 
jonge gekkootjes vergrijpen. Een aan
bevolen formaat voor een bak waarin 
de goudstofdaggekko gekweekt kan 
worden is 40x40x70 em (lxbxh) voor 
een paar. 
De temperaturen waarbij de dieren ge
houden worden liggen meestal tussen 
de 20 en 30 oc overdag en 17-22 ac in 
de nacht. De mini male temperatuur, 
die werd opgegeven voor een terrarium 
in de winter is 12 oc, de maximale 
temperatuur 35 °C. De meeste kwekers 
proberen een dagtemperatuur van 28-
30 oc aan te houden. In aile gevallen 
is er sprake van een duidelijke daling 
van de temperatuur gedurende de 
nacht. De luchtvochtigheid in de terra
ria varieert. van 50-80% overdag tot 
70-IOOOJo 's nachts. Redelijk tot zeer 

vochtig dus. Daarbij moet worden aan
getekend dat de lage vochtigheden vaak 
gemeten zijn op warme plaatsen, bij
voorbeeld onder de lichtkap. Elders in 
een terrarium kan de luchtvochtigheid 
veel boger zijn. Een droge en warme 
plaats overdag stellen de daggekko's 
op prijs. 
De meeste kwekers geven hun dieren 
9-14 uur pet etmaallicht, zonder varia
tie per seizoen. Een kweker heeft terra
ria die Iicht van buiten vangen en merkt 
op dat volgens hem de lichtduur buiten 
effect heeft op de eiafzetting: er komen 
meer eieren bij langere dagen . 
De daggekko's krijgen onder een hoge 
lichtintensiteit, dus meer Iicht per op
pervlakte-eenheid, fellere kleuren. 
De inrichting van de terraria is natuur
lijk voor een ieder een kwestie van 
smaak. Gebruikte materialen zijn 
grint, hydrokorrels, potgrond en schel
penzand voor de bodem, geperst kurk 
voor de wanden en als verdere inrich
ting druivetakken, bamboestokjes, 
keien en kienhout. Vrijwel aile terraria 
zijn beplant, een enkeling gebruikt 



Phelsuma /aticauda, vrouwtje. Foto: P . Mudde. 
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plastic planten. Bamboestokken heb
ben de voorkeur van de gekko's . De 
structuur van de bast hiervan maakt 
een goede hechting met de vingerschijf
jes mogelijk. Kattebakkorrels zijn als 
bodembedekking uit den boze. Die 
korrels zijn gemaakt om vocht te absor
beren en dat doen ze bijvoorbeeld ook, 
als een gekko er per ongeluk een in de 
bek krijgt. De korreltjes koeken dan 
vast aan de binnenkant van de bek van 
de gekko en maken lange tijd het eten 
onmogelijk. Gevallen met dodelijke af
loop zijn bekend. Hydrokorrels zijn te· 
groot om in de bek te worden genomen, 
maar hebben in droge toestand een 
zelfde effect. Oat kan wei schadelijk 
zijn als er eitjes tegen zo'n korrel aan 
gelegd worden. De hydrokorrels ont
trekken vocht aan de eitjes, die daar
door uitdrogen. Vrijwel aile terraria 
worden regelmatig gesproeid: dagelijks 
tot drie keer per week. Hoewel een wa
terbakje bij dagelijks sproeien niet echt 
nodig is, hebben de meeste kwekers er 
toch een in het terrarium staan. Omdat 
jonge dieren daarin mogelijk kunnen 
verdrinken heeft een van de kwekers in 
het waterbakje papieren zakdoekjes 
liggen. Die blijven nat, maar er is niet 
zoveel water, dat · dieren erin verdrin
ken kunnen. 

GEZELSCHAP 
De goudstofdaggekko kan samen ge
houden worden met andere terrarium
dieren, maar dat is niet bevorderlijk 
voor een regelmatige kweek . Daarvoor 
is het houden van slechts een paar per 
bak ideaal. Meer vrouwtjes bij een 
mannetje is niet gunstig. Verschillende 
!eden hebben gemerkt dat de vrouwtjes 
onderling ook agressief zij n. Uiteinde
lijk delft een vrouwtje het onderspit. 
In de tussentijd gaat het met de kweek 
wat minder. Mannetjes onder ling zijn 
ook zeer agressief. Jonge dieren kun
nen enige tijd bij de ouders in de bak 
blijven. Oat geldt beslist niet voor aile 
daggekko's. Toch moeten de jongen op 
tijd verwijderd worden. Om te begin
nen kunnen de jonge dieren in een 
groot terrarium vaak niet voldoende 
voedsel vinden en kunnen noodzake
lijke vitaminen en mineralen niet wor
den toegediend. Maar ook als dat wei 
lukt dreigt er gevaar. Na enige tijd be
ginnen de ouders de jonge dieren als 
concurrenten te zien. Tot twee maan
den lijkt alles goed te gaan, maar een 
jong van vier maanden werd door zijn 
vader gedood. 
Goudstofdaggekko's samen houden 
met andere daggekkosoorten is niet 
aan te bevelen. Mannetjes van vele dag
gekkosoorten zien mannetjes van ande
re soorten als concurrenten en vecht
partijen zijn vaak het gevolg. Een lief
hebber heeft echter redelijk succes met 
een combinatie van de goudstofdag
gekko met Mertens' daggekko (Phe/su
ma robertmertensl). Dat lijkt echter de 
uitzondering die de regel bevestigt. 
De combinatie van goudstofdaggek
ko's met anolissen, boomkikkers (van 
een redelijk formaat) of Koreaanse 
vuurpadden heeft geen problemen op
geleverd. Ook nachtgekko's zijn in een 
bak samen met goudstofdaggekko's te 
houden. In een combinatie met gifkik
kers vielen er doden onder de gekko's. 
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Goudstofdaggekko, met de kenmerkende drie peervormige vlekken op de rug . Foto: B.L. Laurens. 

Kennelijk hielden de gekko's de glim
mende huid van de gifkikkers voor 
drinkbaar vocht. 

PROBLEMEN 
Eenmaal gewende goudstofdaggekko's 
die goed gevoerd worden en voldoen
de vitaminen krijgen toegediend, geven 
verder nauwelijk meer problemen. Als 
die wei optreden zijn ze meestal terug 
te voeren op de woonsituatie. Stress
gevallen doen zich soms voor als meer 
exemplaren van dezelfde sekse wor
den samengehouden. Probleemgeval
len kondigen zich aan doordat het 
slachtoffer niet meer goed op kleur 
komt en problemen krijgt met de ver
velling. 
Normaal gesproken vervelt een dier on
geveer elke twee maanden, afhankelijk 
van leeftijd, conditie en seizoen. Een 
goede vervelling is voor een niet scherp 
oplettende terrariumhouder nauwelijks 
merkbaar. De dieren worden een dag 
van te voren wat grauw van kleur. De 
volgende dag barst de huid op de neus 
open en wordt tangs takken en andere 

uitsteeksels afgewreven. De pootjes en 
de staart worden met de bek ontveld. 
Problemen uiten zich hier doordat de 
huid bij de neus maar niet wil open
barsten, of aan de tenen en de staart
punt niet verwijderd wordt. Isolatie 
van het slachtoffer en wat extra aan
dacht en voedsel kunnen dan redding 
brengen. 
Jonge dieren zijn veel gevoeliger dan 
oudere. Bij jongen doen zich sterfge
vallen voor bij het vervellen. Ze zijn 
dan niet sterk genoeg om zich van hun 
oude huid te bevrijden. Het is dan he
laas te Jaat om nog in te grijpen. In een 
aantal gevallen is het te betwij felen of 
die diertjes sowieso sterk genoeg waren 
om te overleven. 
Het verplaatsen van een dier van een 
bak naar een andere is natuurlijk een 
extreme vorm van stress. Oat moet 
voorzichtig gebeuren, liefst zonder ze 
aan te raken aangezien er betrekkelijk 
snel verwondingen ontstaan. Na zo'n 
verplaatsing kunnen de gekko's soms 
vreemd gedrag vertonen, meestal zijn 
ze dan erg donker en schuw. In extreme 
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gevallen kan er een soort shocktoe
stand optreden, waarbij de dieren op 
hun plaats blijven, maar met de staart 
zwiepen en gapen. Met rust komen ze 
wei weer bij. 
Vrouwtjes die steeds maar weer elke 
drie weken eieren leggen, kunnen daar
door natuurlijk verzwakken. Het resul
taat is dat ze dan noodlegsels gaan pro
duceren. Ook bier is tijdelijke isolatie 
en extra voedsel een oplossing. 
Goudstofdaggekko's kunnen in ieder 
geval tot twaalf jaar oud worden, hoe
wei de meeste exemplaren niet ouder 
worden dan tien jaar. Op hoge leeftijd 
doen zich ouderdomsverschijnselen 
voor. Bij de vrouwtjes raken de kalk
zakjes in de nek soms uitgezakt. Ook 
doet zich soms het verschijnsel voor 
dater kalkachtige uitwassen op de ge
wrichten ontstaan terwijl elders het 
skelet ontkalkt raakt. Zoals bij de 
meeste ouderdomskwalen is daartegen 
geen remedie. Een liefhebber meldt een 
exemplaar te hebben gehad met een 
ontsteking in de bek, veroorzaakt door 
vervuild drinkwater. 

VERZORGING 
Uit de enquete is gebleken dat de ver
zorging van de goudstofdaggekko geen 
problemen oplevert. Krekels, sprink
hanen, vliegen, wasmotten, spinnen, 
meel- en buffalowormen worden als 
voedsel geaccepteerd. Er bestaat geen 
vaste regel voor het tijdstip waarop ge
voerd wordt. Sommige kwekers hou
den het op 2 a 3 keer per week, anderen 
voeren onregelmatig of hebben voort
durend voedseldieren in het terrarium. 
Aile liefhebbers zorgen ervoor dat de 
dieren aanvullende voedingsstoffen 
krijgen. Voor de dosering daarvan is 
ook geen vaste regel te geven. Sommi
gen bepoederen hun voedseldieren met 
Gistocal en dienen daarnaast extra vita
mines toe door ze, opgeiost in water, te 
versproeien in het terrarium en/ of als 

drinkwater aan te bieden. De dosering 
van die vitamines varieert per liefheb
ber, maar schijnt nooit meer dan 10 
druppels per liter water te bedragen, 
ongeacht de samenstelling van het ge
bruikte preparaat. 
De schrijver van dit deel van het artikel 
hanteert met succes de volgende formu
le: 1 druppel AD3 (6000 i.e., 6000 i.e) 
en twee druppels B-complex op 25 ml 
drinkwater. Naast de gebruikelijke 
vloeibare vitaminepreparaten kan 
worden gewezen op het multivitaminen 
en mineralencomplex Nektonrep. Dit 
preparaat is in water oplosbaar. Aile 
vitaminepreparaten hebben een be
perkte houdbaarheid. In winkels met 
een geringe omzetsnelheid kan daar
door de hoeveelheid vitaminen al voor 
de koop gehalveerd zijn. Deze voor de 
gekko's essentiele stoffen worden ook 
wei in vruchtenmengsels aangeboden. 
Zo'n vruchtenmengsel bestaat uit een 
papje van banaan, roosvicee, honing 
en soms gistvlokken. Het is ook moge
lijk een van deze componenten te ge
bruiken of een andere combinatie te 
kiezen. Een en ander zal afhangen van 
de. voorkeur van de dieren. Sommige 
accepteren helemaal geen fruit of roos
vicee en doen het toch goed. In de kalk
behoefte wordt voorzien door gemalen 
eierschaal aan te bieden. Er kan ook 
worden gedacht aan mineraalmengsels 
voor duiven. Dergelijke mengsels be
vatten calcium en fosfor. Er is een kwe
ker die kalk aanbiedt door in zijn terra
rium de bodem met schelpenzand te be
dekken. In dat geval moet wei geregeld 
voor verversing worden gezorgd om in
fecties te voorkomen. 
Uit de vele gegevens kan worden gecon
cludeerd dat, wat betreft de manier 
waarop goudstofdaggekko's gevoerd 
moeten worden, veel aan de fantasie 
van de liefhebber kan worden overge
laten. Voor goede resultaten, in het bij
zonder wat de voortplanting betreft, is 
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Phelsuma laticauda. Foto: B.L. Laurens. 

het echter noodzakelijk dat aan enkele 
basisvoorwaarden wordt voldaan. 
1 - Let op dat aan de voedselbehoefte 

van het dier wordt voldaan. 
2 - Zorg voor variatie in het voedsel

aanbod. 
3 - Bied geregeld vitaminen, sporen

elementen en kalk aan. Vooral dat 
laatste is noodzakelijk voor de vor
ming van de eischaal als het vrouw
tje drachtig is. 

EIEREN 
Vrouwtjes leggen om de drie a vier we
ken twee eitjes. Meestal worden die tus
sen schors, bladeren en dergelijke ge
legd. Soms worden zein een holle bam
boepijp of een speciaal daartoe in het 
terrarium geplaatst nestkastje gedepo
neerd. De frequentie waarmee eieren 
worden gelegd loopt bij sommige kwe
kers in de winterperiode terug. Hierbij 
spelen wellicht temperatuurverschillen 
of kortere daglengte een rol. 

De tijd waarin de eitjes uitkomen wordt 
bepaald door de temperatuur en de 

vochtigheid van de omgeving. De mees
te Iiefhebbers brengen de eieren onder 
in een broedstoof waarin het hele et
maal een vrijwel constante tempera
tuur en vochtigheid heerst. De eitjes 
worden op watten of vochtig zand ge
legd (niet begraven!) . De temperatuur 
die de kwekers daarvoor gebruiken 
schommelt tussen de 25 en 30 °C, ter
wijl de vochtigheid 50-lOOOJo bedraagt. 
Onder optimale omstandigheden ko
men de eitjes na ongeveer 35 dagen uit. 
Worden de eitjes in het terrarium gela
ten, dan kan de ontwikkelingsperiode 
wei tot 70 dagen bedragen. Of de tem
peratuur en/of luchtvochtigheid bij de 
ontwikkeling van de eieren geslachts
bepalend zijn, kon door de meeste kwe
kers niet worden vastgesteld. In een ge
val waren, bij een temperatuur van 
30 oc overdag en 20 oc 's nachts en een 
vochtigheid van 70% bijna aile na
kweekexemplaren vrouwtjes. 
De uitkomstresultaten verschillen. In 
een aantal gevallen werd 90%, in een 
geval zelfs 100% opgegeven. Een twee
tal kwekers komt uit op 50% uitkomst. 
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jongen (gege
vens: FRANK). 
3 en 4 komen 
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I groeide gei'so
leerd op. 
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Welke factoren dit percentage hebben 
beYnvloed was niet te achterhalen. 

JONGEN 
De totale lengte bij de geboorte be
draagt tussen de 30 en 46 mm. Bij een 
kweker bleken jongen die bij de ge
boorte kleiner waren dan 40 mm, niet 
levensvatbaar. Meestal stierven die al 
binnen een aantal dagen. Na het uitko
men van de eieren worden de jonge die
ren door de meeste liefhebbers onder
gebracht in kweekbakjes. Een gebrui
kelij ke maat hiervoor ligt rond 
30x30x30 em (lxbxh). Er zijn indivi
duele verschillen tussen de jongen. 
Soms kunnen er een aantal dieren bij 
elkaar worden gezet, soms moeten ze 
apart worden gehouden, omdat ze on
derling nogal eens onverdraagzaam 
zijn. Vechtpartijen en stress kunnen 
leiden tot een behoorlijk hoog sterfte
cijfer. Bij ruimtegebrek kan dit worden 
voorkomen door zoveel mogelijk 
schuilgelegenheden te creeren. Het ge
isoleerd opkweken van een aantal jon
gen heeft bij een kweker onveranderlijk 
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geleid tot gedragsproblemen als de die
ren achteraf in een terrarium bij andere 
goudstofdaggekko's werden geplaatst. 
De groeisnelheid van de jongen hangt 
van een drietal factoren af. 
1 - Temperatuur en vochtigheid. 
2- Voldoende voedsel, mineralen en 

vitamin en. 
3 - Een betrekkelijk rustige omgeving 

waar ze kunnen vertoeven. 
In de grafiek wordt de groeisnelheid 
van een aantal jongen weergegeven. 
In deze grafiek blij kt de meest optimale 
groeicurve die van dier 1 te zijn. Dit 
dier werd geYsoleerd opgekweekt. 
De jongen worden grootgebracht met 
hetzelfde voedselaanbod als volwassen 
dieren: kleine krekels, meel- en buffa
lo-wormen, spinnetjes, maar ook fruit
vliegjes, bladluizen, wasmotlarfjes, 
mugjes en dergelijke. Daarnaast wor
den natuurlijk ook vitaminen en mine
ralen via het drinkwater aangeboden. 
De volgende dosering wordt met succes 
toegepast: 1 druppel AD3 en twee 
druppels B-complex op 25 ml water. 
Met deze dosering zijn aile jongen ge-

okt 110\' dec jan ·s4 
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zond opgegroeid. 
Het uiterlijk van de jongen is gelijk aan 
dat van de ouders, alleen de kleuren 
zijn over bet algemeen nog niet goed 
ontwikkeld. Zo ontbreken de rode 
vlekken op de rug in de meeste geval
len, terwijl ook de gele stippen in de 
nek vrijwel niet zichtbaar zijn. Naar
mate bet dier groter wordt, treden deze 
kenmerken steeds duidelijker naar vo
ren. Overigens zijn bet Iicht, de kleur 
van de omgeving, stress- en andere fac
toren van invloed op de kleur van de 
dieren. Nadat al generaties lang binnen 
dezelfde groep dieren zijn gekweekt, 
zou bet in die kweekgroep brengen van 
een wildvangdier tot opmerkelijke 
kleurverbeteringen kunnen leiden. 

CONCLUSIES 
Als we uitgaan van een koppel gezon
de, volwassen goudstofdaggekko's 
moet aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan om tot kweek te ko
men. 
1 - Breng een stel goudstofdaggekko's 

onder in een terrarium dat boger 
is dan lang, voldoende klim- en 
schuilmogelijkheden heeft en goed 
beplant is. 

2 - Zorg voor voldoende Iicht, juiste 
temperatuur en vochtigheid. Be
langrijk is, dat er in bet terrarium 
temperatuurverschillen heersen, zo
dat de dieren naar believen een koe
lere of een drogere plek kunnen 
uitzoeken. Aanbevolen temperatu
ren zijn 22 °C in bet terrarium met 
plaatselijk onder lampjes tot 28 °C. 
Luchtvochtigheid rond 700Jo. 

3 - De dieren moeten voor zover moge
lijk en naar behoefte kunnen kiezen 
uit verschillende voedseldieren, vi
taminen en mineralen. 

4 - Breng de eitjes liefst in een broed
stoofje onder. Een goede broed
temperatuur bedraagt 28 °C. Aan
bevolen luchtvochtigheid ligt tussen 
80 en 1 OOOJo. 

5 - Houd de jonge dieren goed in de 
gaten. Kunnen ze bij elkaar gehou
den worden of niet? Plaats lastige 
exemplaren zo nodig in een ander 
bakje over. Zorg voor voldoende 
schuilgelegenheid en let erop dat de 
temperatuur niet te hoog oploopt. 
De diertjes zijn snel warm en kun
nen aan oververhitting sterven. 
Zorg er verder voor dat er wordt 
voldaan aan de eerder vermelde 
voorwaarden. 

PHELSUMA LATICAUDA, 
CARE AND BREEDING IN VIVARIA 
The information for this article was gathered un
der members of the 'Doelgroep Gekko•s•. One 
pair of golddust-daygeckos can be housed in a 
densely planted vivarium that is higher than wi
de, and sufficient possibilities to hide and climb. 
In the vivarium there must be possibilities for the 
animals to go to cooler or drier spots. Advised 
temperatures are 22 oc till28 oc on warm spots, 
for instance under a lightbulb. Humidity should 
be around 70%. Sufficient light must be sup
plied, since it has a possitive effect on the colou
ration of the geckos. The animals must be sup
plied with a choise of possible preys and suffi
cient vitamine and minerals. Eggs must be put in 
a incubator. Advised temperature is 28 °C, with a 
humidity of 800Jo. Juveniles must be observed 
closely. 
Take care they do not hinder each other and keep 
animals who are a nuisance apart. Supply hi
ding-space and beware of overheating. 
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Enige opmerkingen over voederdieren en de 
kweek van de huiskrekel (Acheta domestica) 

ALGEMEEN 
Levend voedsel voor terrariumdieren is 
vroeger jarenlang een groot probleem 
geweest voor de terrariumhouder. Im
mers, veel populaire terrariumdieren, 
voornamelij k de kleine tot middelgrote 
hagedissen en de amfibieen, zijn aan
gewezen op voedsel in de vorm van le
vende insekten. Tot enkele jaren waren 
meelwormen en vliegemaden eigenlijk 
de enige gemakkelijk en regelmatig 
verkrijgbare levende voederinsekten. 
Er kleven echter wat bezwaren aan 
deze insekten. De harde chitinehuid 
van de meelwormen is m.i. voor kleine 
reptielen en amfibieen moeilijk ver
teerbaar en datzelfde geldt denk ik 
voor de maden, die daarnaast nog een 
extra probleem opleverden omdat ze 
na ingeslikt te zijn nog enige tijd spar
telend in de maag van het terrarium
dier van hun levendigheid blijk geven 
als ze niet voldoende gekauwd zijn. De 
uitgekomen vliegen hadden weinig 
voedingswaarde als ze niet eerst zelf 
werden gevoederd. 
Tegenwoordig is de situatie veel beter. 
De dierenhandel heeft zich op het 
artikel voederdieren gestort en ailer
lei soorten, varierend van fruitvlie
gen (Drosophila melanogaster) tot 
treksprinkhanen (Locusta migratoria), 
worden min of meer regelmatig aange
boden. Nu is het waarschijnlijk minder 
belangrijk dat we onze terrariumdieren 
een grote variatie aan voederdieren te 
eten geven, dan dat we uit de variatie 
aan voederdieren een paar soorten 
kunnen kiezen die overeenkomen met 
de voederdieren die de dieren van na
ture gewend zijn om te eten. Immers, 
door die voederdieren met kalk- en 
vitaminepreparaten te bepoederen, 

kunnen deze behoorlijk worden ver
rijkt. Natuurlijk zal het niet altijd be
kend zijn welke voederdieren precies 
in de vrije natuur door onze dieren ge
kozen worden. 

ZELF VOEDERDIEREN VANGEN 
In lente, zomer en herfst is het voor ve
len mogelijk om buiten zelf voederin
sekten te vangen. Ailerlei vliegen, vlin
ders en sprinkhanen kunnen worden 
gevonden. Met een stevig schepnet kan 
het zogenaamde 'weideplankton' wor
den gevangen door eenvoudig met dit 
net door het hoge gras te slaan. Veel 
kleine terrariumdieren (pijlgifkikkers) 
zijn er verzot op. Wanneer u uit de ver
zameling aan ailerlei op die manier ge
vangen insekten aileen de kleine soor
ten wilt geven, dan is het handig om de 
hele prop gevangen insekten in een 
kooitje van fijnmazig gaas te doen, 
waaruit aileen de gewenste maat kan 
ontsnappen. De in het kooitje achter
gebleven insekten kunnen later aan 
grotere terrariumdieren worden gege
ven. Sommige bloemen trekken veel 
vlinders aan, die daar gemakkelijk 
kunnen worden verzameld. Wormen 
zijn gemakkelijk te steken en vormen 
een prima voederdier. 
Wei moeten we opletten, waJu we onze 
voederinsekten vangen. Bij voorkeur 
niet langs een snelweg of in een indus
triegebied. 

ZELF VOEDERDIEREN KWEKEN 
Ondanks de huidige, verbeterde, situa
tie is het toch aan te bevelen om een 
of meer soorten voederdieren zelf te 
kweken, om in tijd van onverwachte 
schaarste toch niet zonder te zitten. 
Een schaarste kan het gevolg zijn van 
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plotselinge sterfte van insekten bij de 
beroepskweker, als gevolg van ziekte 
of een virus in zijn kweken. Een eigen 
voederdierenkweek is een buffer 
waarop je altijd moet kunnen terug
vallen. 
De grate vooruitgang die er de laatste 
jaren in de terrariumhouderij, ook op 
het gebied van de kweek, is geweest is 
naar mijn mening gratendeels te dan
ken aan het voederdierenaanbod via 
de dierenhandel. Oak de verbeterde in
zichten over het toedienen van kalk en 
vitaminen hebben hun steentje bijge
dragen. 
Het ligt in mijn bedoeling om in de 
loop van deze jaargang een aantal po
pulaire en minder populaire voeder
dieren de revue te Iaten passeren. 

KREKELS 
Krekels (Gryllidae) zijn er in allerlei 
vormen en mateo. Er zijn circa 3000 
soorten bekend. Ze worden gekenmerkt 
door een relatief grate kop met lange 
sprieten en een cylindrisch gevormd li
chaam. Evenals sprinkhanen kunnen 
ze goed springen met hun stevige 
springpoten. Deze springpoten zijn 
aan de achterzijde van de onderpoten 
bij de meeste krekelsoorten voorzien 
van twee rijen stevige stekels (dooms). 

De vrauwtjes hebben een legboor, 
waarmee ze hun eieren in de bodem 
kunnen prikken. Door deze legboor 
zijn mannen en vrouwen gemakkelijk 
van elkaar te onderscheiden. De mees
te krekels Ieven op de grand en kunnen 
goed graven. Sommige soorten Ieven 
hoofdzakelijk in zelfgegraven holen. 
Ze voeden zich met zowel dierlijke als 
plantaardige kost. Ze komen voor in 
gematigde, subtropische en tropische 
gebieden (SANDHALL en ANDER, 1980). 
Krekels zijn algemeen bekend en be
rucht vanwege hun gesjirp. Oat sjirpen 
doen ze met behulp van hun vleugels. 
De voorvleugels van de krekels zijn 
overlangs rechthoekig omgebogen, zo
danig dat het binnenste dee! plat over 
de rug ligt. Het buitenste deelligt tegen 
de zijkant van het achterlijf. Bij het 
mannetje heeft het horizontale dee! een 
geluidsorgaan. Door hun vleugelbases 
langs elkaar te wrijven wordt het ge
luid geproduceerd. Het gesjirp dient 
om vrouwtjes te Iokken. Tijdens onze 
vakantie in het Middellandsezeegebied 
is het een romantisch geluid. Ontsnap
te krekels thuis, sjirpend achter de 
koelkast, achter plinten, of onder het 
nachtkastje, worden meestal als min
der romantisch ervaren. 
In Nederland komt de veldkrekel 
( Gryllus campestris) voor, maar in het 
warmere Zuid-Europa is hij vee! talrij
ker. Deze soort leeft in heide- en bos
achtige gebieden. Hij overwintert als 
larve. 

HUISKREKEL 
De huiskrekel (Acheta domestica) is 
voor de terrariumhouder verreweg de 
belangrijkste soort. Deze huiskrekel is 
van oudsher een cultuurvolger. Vroe
ger was hij al te vinden in bakkerijen, 
stokerijen en in keukens van restau
rants. Hier en daar is hij nu nag te vin
den op broeiende vuilnisbelten. Hij is 
van nature afkomstig uit noord-Afri-
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ka. Al eeuwen geleden werd hij met 
handelsschepen meegebracht en wordt 
nu als inheems beschouwd. Vandaag 
de dag breidt de huiskrekel zich weer 
uit en is regelmatig te vinden in o.a. 
grote flatgebouwen, waar hij zijn kost
je zonder moeite bij elkaar scharrelt en 
in de winter plezier heeft van de centra
le verwarming in dergelijke gebouwen. 
Voor de gemeentelijke ongedierte
bestrijdingsdiensten is het een moeilijk 
uit te roeien insekt. 
Omdat de huiskrekel door vrijwel aile 
kleine tot middelgrote insekteneters 
graag wordt gegeten en gemakkelijk in 
grote aantallen te kweken is, vormt hij 
een bijna ideaal voederdier 

KWEEK 
Huiskrekels kunt u kweken in niet al te 
kleine glazen of houten kweekbakken. 
Een minimummaat zou kunnen zijn 
50x30x30 em. Vanwege het ontsnap
pingsgevaar van de krekels en de veelal 
daarop volgende ellende, is het aan te 
bevelen de kweekbakken wei goed te 
ventileren, maar voor de krekels her
metisch af te sluiten. Ventilatiegaten 
of -stroken kunnen worden afgedekt 
met grof benzinegaas. Kunststofgaas 
wordt kapot geknaagd. Door gewoon 
vliegengaas ontsnappen de jonge, piep
kleine krekels. 
Als bodem en afzetsubstraat voor de 
krekels kan gewone bloemistenaarde 
of een mengsel van turf en zand wor
den gebruikt. Ook kunnen speciale los- · 
se afzetbakjes voor de krekeleieren 
worden gebruikt. Let erop dat het af
zetsubstraat niet te ondiep is en daar
door snel uitdroogt. In dat geval ver
drogen tevens de eieren. Een bodem 
van 6 a 8 em dik is wei voldoende. Het 
afzetsubstraat moet gedurende de ge
hele kweekperiode een klein beetje 
vochtig worden gehouden. Wanneer er 
te veel volwassen krekels in de kweek
bak zitten, loopt u het risico dat ze de 

eieren opgraven en verorberen. Daar
om is het rendabel om met twee kweek
bakken en verwisselbare eierafzetbak
jes te werken. Het is echter mogelijk 
aanzienlijke aantallen krekels uit een 
kweekbak te halen, waarin zich de ge
hele cyclus onafgebroken afspeelt. 
Om de oppervlakte van de kweekruim
te te vergroten kunnen in de kweekbak 
doosjes, lege eierdozen, bloempotten, 
stukken karton of dergelijke worden 
geplaatst. U zult merken dat de huis
krekels zich hierin en -tussen graag ver
schuilen. Deze materialen voorkomen 
tevens al te snel uitdrogen van de bo
dem. 

TEMPERATUUR 
De temperatuur in de kweekbak mag 
behoorlijk hoog zijn. 40 °C onder de 
lampen en 30 a 35 oc in de rest van de 
kweekbak is voldoende. De bodem
temperatuur moet 28 a 30 oc zijn. De 
verwarming, die tevens de verlichting 
kan vormen in de kweekbak, kan be
staan uit een kooldraadlamp of gewo
ne gloeilamp(en). Afhankelijk van de 
verwarming van de ruimte waar de 
kweekbak staat opgesteld kan de ver
lichting of verwarming 's nachts aldan 
niet blijven branden. Wanneer de tem
peratuur te laag is wordt de groei van 
de jonge krekels geremd en de kweek
cyclus vertraagd. 

CYCLUS 
Volwassen huiskrekels prikken met 
hun legboor de eitjes in het afzetsub
straat. Afhankelijk van de tempera
tuur komen deze eieren na 12-14 dagen 
uit. De jonge krekels zijn zo'n 2 mm 
klein en vormen een uitstekend voedsel 
voor kleine kikkertjes zoals pijlgifkik
kers en mantella's. Na een aantal ver
vellingen, na 18 tot 21 dagen, zijn de 
huiskrekels volwassen. Bij hun laatste 
vervelling krijgen ze vleugels en kort 
hierna kunnen ze vliegen. Na een week 



LACERTA 47(1) 18 

zijn de volwassen geworden krekels 
zelf weer geslachtsrijp en gaan eieren 
leggen. AI met al een snelle cyclus, die 
kan worden versneld door de dag- en 
nachttemperatuur op te voeren. De 
vrouwtjes leggen eieren tot ze sterven. 

VOEDSEL 
Zoals gezegd zijn krekels alleseters. 
U kunt ze dan ook een zeer uitgebreid 
menu aan voedsel geven. Bijvoorbeeld 
havermout, brinta, zemelen, visvoer, 
honde- en kattevoer, allerlei soorten 
goed gewassen groenten en fruit en 
ook gras. Door toevoeging van kalk
en vitaminepreparaten aan het voedsel 
van de krekels verhogen we hun voe
dingswaarde. Wanneer hun maag 
hoogwaardig voedsel bevat, geven we 
dat via de krekels door aan de terra
riumdieren. Doordat de meeste insek
teneters van nature soortgelijke dieren 
als h uiskrekels eten, vall en deze 
meestal wei in de smaak. 
Huiskrekels hebben betrekkelijk veel 
behoefte aan vocht. Dit vocht kunt u 
geven in de vorm van voldoende groen
voer, of door middel van een bakje wa
ter met daarin een spons. Krekels ver
drinken gemakkelijk, een bakje water 
vormt meestal al snel een massagraf. 
Zorg dat ze er gemakkelijk uit kunnen 
komen. 

KREKELS VOEREN 
De krekels kunnen uit de kweekbak 
worden gevangen door het doosje of 
ander materiaal waar er veel op zitten 
hoven een bakje of potje leeg te schud
den. Op die manier vangt u ze snel. Let 

er echt heel nauwgezet op dat ze niet 
ontsnappen. Menig terrariumhouder 
heeft, samen met z'n buren en de 
buurt, slapeloze nachten gehad (letter
lijk en figuurlijk!}, van het gesjirp van 
ontsnapte krekels. Let er goed op dat 
ook de terraria waar krekels worden 
gevoerd 'krekeldicht' zijn. Een aan de 
aandacht van de terrariumhouder ont
snapt krekelvrouwtje kan zich mis
schien handhaven en gaat eieren leg
gen. De daaruit komende jonge krekels 
kunnen op hun beurt ontsnappen en 
problemen geven. 
Om de krekels trager te maken kunt u 
ze eventueel koelen in de koelkast. 

TOT SLOT 
Krekels vormen een aantrekkelij k 
voedsel. Er worden allerlei soorten 
krekels aangeboden, maar de gewone 
huiskrekel kweekt het eenvoudigst in 
grote aantallen. Door er zorgvuldig 
mee om te springen kan het ontsnap
pingsgevaar tot een minimum worden 
beperkt. 

SOME REMARKS ON FEEDING INSECTS 
AND BREEDING ACHETA DOMESTJCA 
Crickets form an excellent food for terrarium 
animals. Especially the house cricket can be bred 
in large quantities easily. The reproductive cycle 
is short. The crickets can be fed all kinds of dif
ferent food. Water is given in a small container 
with a sponge to prevent drowning, or in the 
form of plants and fruit. The temperature 
should be about 30 oc night and day. 

LITERATUUR 
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Enkele kritische noten bij het kweken 
van pijlgifkikkers (Dendrobatidae) 

INLEIDING 
Tot de bekendste kikkers die vandaag 
de dag in terraria worden gehouden 
behoren ongetwij feld de pijlgifkikkers 
(Dendrobatidae). 
Deze kleurrijke familie met zijn vele 
soorten, spreekt tot ieders verbeelding. 
Daarbij komt nog dat de dieren over
dag actief zijn, zodat wij het interessan
te paringsgedrag goed kunnen waarne
men. 

HISTORIE 
In de vij ftien jaar dat ik mij bezighoud 
met het verzorgen en kweken van pijl
gifkikkers is mijn interesse voor deze 
kikkers aileen maar toegenomen. De 
beginperiode was niet erg succesvol, 
veel van de aangeschafte dieren stier
ven vroegtijdig, meestal als gevolg van 
stress, infecties aan open wonden en in
wendige kneuzingen. Daarnaast door 
gebrek aan kennis van de liefhebber om 
deze dieren optimaal, in overeenstem
ming met de natuurlijke biotoop, te 
kunnen huisvesten. 
Er was maar weinig bruikbare litera
tuur voor handen over pijlgifkikkers, 
of deze was voor een leek moeilijk ver
krijgbaar. 
Van de toenmalige liefhebber werd veel 
doorzettingsvermogen en inventiviteit 
verlangd. Toen de vangmethoden en 
transportomstandigheden in het land 
van herkomst verbeterden, stegen ook 
de overlevingskansen van deze oer
woudjuwelen. 
Vandaag de dag is voor een beginnende 
liefhebber genoeg literatuur voorhan
den met biotoopbeschrijvingen, voch
tigheidseisen, dag- en nachttempera
tuur en bouwbeschrijvingen voor heel 

goede terraria. Helaas is voor de begin
ner op dit moment de stop op de invoer 
van pijlgifkikkers de bepalende factor 
en is hij vrijwel geheel aangewezen op 
de nakweek van andere liefhebbers. 

NAKWEEK 
Nu zijn we bij een erg belangrijk en ge
voelig punt beland, n.l. de nakweek 
van onze pijlgifkikkers. Het probleem 
voor de huidige beginner is namelijk: 
hoe kom ik aan gezonde nakweekdie
ren zonder lichamelijke afwijkingen 
en/of aanleg voor stressgevoeligheid? 
Na jarenlange ervaring en discussies 
met andere liefhebbers, zowel in Ne
derland als in Duitsland en Belgie, 
moet helaas geconstateerd worden dat 
de kwaliteit van de nakweekdieren in 
veel gevallen te wensen overlaat. 
Het verzorgen en tot voortplanting 
brengen van de kikkers is voor de ge
oefende liefhebber geen probleem. De 
eieren ontwikkelen zich goed en de op
fok van de larven geeft ook geen pro
blemen, mits het juiste voer wordt ge
geven. Dan komt het moment dat de 
jonge dieren gemetamorfoseerd op het 
land komen, geen dunne voorpootjes, 
goed gebouwd met de juiste afmetingen 
(niet te klein). Tot zover een prima re
sultaat voor de kweker. 

PROBLEMEN BIJ 
HET OPGROEIEN 
De jonge dieren worden in een kweek
bak ondergebracht en met fruitvliegen 
verder grootgebracht, totdat ze na 
± twee maanden een afmeting hebben 
van 2 a 2,5 em. Vanaf dit stadium open
baren zich meestal de eerste proble
men. Een aantal dieren zullen achter-
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blijven in de groei en a! meer of minder 
lichamelijke afwijkingen vertonen zo
als: ruggegraatverkromming, krom
groeien van de ledematen, verdikking 
van het onderste gedeelte van de voor
poten, het niet kunnen spreiden van de 
tenen van de voorpoten zodat deze te
gen elkaar groeien . Tevens kunnen 
stressverschijnselen voorkomen, zoals 
het verkrampen en gestrekt gaan liggen 
van de kikkers bij verstoring in het ter
rarium. AI deze afwijkingen kunnen 
reeds in het beginstadium aanwezig zijn 
en voor een leek of beginnende liefheb
ber niet of nauwelijks waarneembaar. 
In de meeste gevaJlen echter, zal de 
kweker er niet vee! van merken, omdat 
de dieren dan a! weggegeven, geruild 
of verkocht zijn. 
Omdat de vraag naar nakweekdieren 
groat is, gaan de meeste dieren slechts 
een maand oud al naar hun nieuwe 
eigenaar. Die komt na enige tijd tot de 
ontdekking dat een aantal van zijn die
reo aan de eerder genoemde afwijkin
gen blijkt te lijden. 
Wat mij bijzonder bevreemdt is het feit 

dat uit een legsel altijd wei een aantal 
nakomelingen afvallen door eerder
genoemde afwijkingen, terwijl de over
gebleven dieren kerngezond en goed
gebouwd zijn. Dit alles ondanks dat 
aile dieren onder gelijke omstandig
heden en met hetzelfde voedsel worden 
gekweekt. Dit is aileen te constateren 
als een liefhebber de nakweekdieren ge
durende een langere periode dan ± 
twee maanden verzorgt, gemiddeld 
zo'n vier a zes maanden. Als tijdens die 
periode geen afwijkingen worden ge
constateerd, zal de opfok tot volwassen 
dieren geen problemen meer opleveren. 
Helaas moet u tegen die tijd soms con
stateren dat het uiteindelij ke aantal 
echt goede nakweekdieren slechts 30 
tot hooguit 500Jo bedraagt van het aan
tal waarmee u bent begonnen. De over
gebleven dieren kunnen dan oak wed
ijveren met de ouderdieren qua groot
te, bouw en fierheid. De dieren die af
vallen door stressverschijnselen en li
chamelijke afwijkingen zult u op een 
humane wijze moeten doden. Wat de 
beste oplossing is weet ik zelf ook niet, 
maar ik werp zo'n dier met een zeer 
krachtige warp tegen een stenen vloer. 
Ook is het mogelijk het dier in een potje 
met Formaline (4%) te plaatsen . 
Aileen op die manier zijn wij in staat 
selectief te kweken en het geslacht van 
de pijlgifkikkers in a! zijn schoonheid 
te behouden. 

LARVEN 
Een aantal richtlijnen en maatregelen 
die de uitval drastisch kunnen vermin
deren, wil ik u niet onthouden . Op de 
eerste plaats de opfok van de larven. 
Als de basis niet goed is, kunt u een ge
zond volwassen nakweekdier wei ver
geten. Het beste kunt u de larven ge
scheiden opfokken in kleine ( ± 8x8 
em) plastic bakjes. De pas uitgekomen 
larven brengt u over in het plastic bakje 
met daarin een laagje water van ± 1" 
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Ecn van de vclc klcu rvarianten van Dendrobates tinctorius. Foto: P. Mudde. 

em. Het water dat u gebruikt is kraan
water dat u eerst minimaal een dag met 
een luehtpompje en bruissteentje heeft 
belucht om het ehloor te verwijderen. 
De hardheid van het water is m.i. niet 
zo belangrijk. Proeven door mijzelf 
uitgevoerd met water van 0° DH tot 
18° DH hebben uitgewezen dat ha rd of 
zaeht water geen merkbaar versehil 
oplevert in de groei of de ontwikkeling 
van de larven. lk gebruik zelf kraanwa
ter met een hardheid van 18° DH. 
Na verloop van tijd verhoogt u staps
gewijs de waterstand in het bakje. 
Na ± twee weken zwemmen bij mij de 
larven in water met een hoogte van ± 4 
em. Erg belangrijk is de samenstelling 
en de variatie van het voer. De meeste 
vissen hebben voor een goede groei een 
eiwitpereentage nodig van minimaal 
± 45 !1/o GROOTHUIS ( 1988). Uitgaande 
van dit gegeven heb ik gemeend dat het 
voer voor de kikkervisjes ook aan deze 
eis moet voldoen. 
Ongeveer elf jaar gel eden ben ik begon
nen met het voeren van forellenpellets , 
na het lezen van een boekje over het 

kweken van fore! van de firma Trouw 
(ANONIEM, 1979). 
Forellenpellets hebben een eiwitpereen
tage dat afhankelijk van de kwaliteit 
(er zijn versehillende kwaliteiten) 40 tot 
55% bedraagt en de biologisehe voe
dingswaarde is hoog. Het droogvoer 
dat ik de laatste jaren met sueees ge
bruik is een mengsel van: 
- 5 delen gemalen forellenpellets . 
- 2 delen gema1en (gedroogde) tubifex-

blokjes (hoog eiwitpereentage). 
- I dee! gemalen Tetramin. 
- I deel gemalen Tetraphyl. 
Hier wordt nog een fijngemaakte tablet 
bijenpollen (stuifmeel) aan toegevoegd 
en een theelepel van een multivitamine
preparaat (bijvoorbeeld Osspulvit-N) . 
Dit droogvoer wissel ik af met mugge
larven, watervlooien en onbespoten of 
goedgewassen slablad. De larven die op 
dit dieet zijn grootgebraeht, zijn kraeh
tig en fors van a fmetingen en geven 
geen problemen bij de metamorfose . 

OPFOK JONGE KIKKERS 
U plaatst de dieren in een kweekterra-
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Nog een kleurvari~teit van Dendrobates tinctorius. Foto: P. Mudde. 

rium met goede schuilmogelijkheden , 
maar ook overzichtelijk, zodat obser
vatie mogelijk is. Dejonge dieren moe
ten als het ware ' in het voer staan'. 
Het voer bestaat uit fruitvliegen (een
maal in de week bestuiven met een vita
minekalkpreparaat) en bijzonder veel 
weideplankton. Dit weideplankton is 
een essentieel onderdeel van het voer. 
Het bevat enorm veel gevarieerd voed
sel in a ile afmetingen en is door niets 
vergelij kbaars te vervangen. 
Gelukkig heb ik in de wintermaanden 
weinig of geen eierproduktie bij mijn 
kikkers, omdat in de kamer waar de 
kweekbakken staan de temperatuur 
aanmerkelijk lager wordt. (Nachttem
peraturen van 17 a 18 °C). Het gemis 
aan weideplankton in de winter is voor 
onze nakweekdieren een gemis aan be
langrijke vitaminen en voedingsstof
fen. 
Heel belangrijk is het om de dieren na 
verloop van tijd te selecteren naar 
grootte en de grootste exemplaren over 
te zetten in een andere kweekbak, zo
doende voorkomt u dat de grootste die-

ren de kleinere te zeer beconcurreren. 
Tegelijk selecteert u de dieren met af
wijkingen eruit, zowel onder de grote 
als de kleine. 
Het verschil in grootte dat tijdens de 
groei optreedt is enerzijds het gevolg 
van het feit dat de vrouwelijke dieren 
forser worden dan de mannetjes, maar 
kan ook ontstaan doordat enkele domi
nante dieren de overhand krijgen in de 
kweekbak. Dit kunt u vooral waarne
men na het voeren en door het geduld 
op te brengen om herhaaldelijk gedu
rende langere tijd uw dieren goed te ob
serveren. Opmerkelijk is, dat later 
blijkt dat de dominante jonge dieren 
grotendeels van het vrouwelijke ge
slacht zijn. Dit is vooral van toepassing 
op de grotere soorten . 
De problemen die in dit artikel bespro
ken zijn, komen hoofdzakelijk voor bij 
de langzaam groeiende soorten . Dit 
zijn over het algemeen de grotere soor
ten, zoals: Dendrobates azureus, D. 
tinctorius, D. auratus, D. leucomelas. 
Deze zijn bij een leeftijd van 12 a 16 
maanden volwassen en geslachtsrijp. 
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Bij de kleinblijvende en snelgroeiende 
soorten zoals D. quinquevittatus, Phy/
lobates tricolor en de meeste Coloste
thus-soorten zijn deze problemen niet 
zo duidelijk aanwezig. Waar dat aan 
ligt, kan ik u niet vertellen. In een aan
tal vervolgartikelen wil ik graag wat 
meer vertellen over het houden en kwe
ken van pijlgifkikkers. 
Tot slot wil ik aan aile liefuebbers en 
kwekers van pijlgifkikkers vragen, om 
zeer selectief te kweken en die aandacht 
en tijd in hun hobby te steken die nodig 
is om te komen tot een goede kwaliteit 
van de nakweekdieren, zij moeten de 
basis zijn voor onze hobby tot in lengte 
van jaren. 
Er bestaat een tendens om pijlgifkik
kers om commerciele redenen in grote 
aantallen te kweken. Ook de minder 
goede exemplaren worden dan tegen 
beter weten in verkocht. Dit is een ver
keerde tendens. Het is de verantwoor
delijkheid van de kwekers om de soor-

ten gezond te houden en goede stam
men te waarborgen. Slechts dan is het 
mogelijk om deze hobby op lange ter
mijn veilig te stellen. Het zou namelijk 
nog wei eens zover kunnen komen dat 
we in de nabije toekomst al volledig 
van nakweekdieren afuankelij k zullen 
zijn. 

SOME CRITICAL REMARKS CONCER
NING BREEDING DENDROBATIDAE 
Dendrobatids are kept and bred succesfully no
wadays. Although the offspring appears to be 
qualitatively good initially. shortcomings may 
occur in later stadia. Especially the slower gro
wing. larger species (Dendrobates azureus, D. 
tinctorius, D. auratus, D. leucomelas) can show 
problems. Some suggestions are given tot increa
se the quality of home-bred frogs. 

LITERATUUR 
ANONIEM, 1979. Handleiding voor de begin
nende forellenkweker en palingmester. Trouw & 
Co., Putten. 
GROOTHUIS. R .• 1988. Op jacht naar grote 
karper. Het Spectrum. Utrecht. 



G.H. Heijnen 
Saturnusbaan 16 
7891 ET 
Klazienaveen 

LACERTA 47(1) 24 

De verzorging van en de kweek met de 
spitskopslang (Gonyosoma oxycephala) 

INLEIDING 
Gonyosoma oxycephala (ook wei Ela
phe oxycephala genoemd) behoort tot 
de onderfamilie Colubrinae (land- en 
boomslangen) van de familie der Colu
bridae en komt voor in Zuidoost-Azie 
in een gebied dat zich uitstrekt van de 
oostelijke Himalaya via Burma, Thai
land, Laos, Cambodja, Vietnam en 
Maleisie tot in de Indonesische Archi
pel (Java en Borneo bijvoorbeeld) en 
de Filippijnen. In het zuiden van Viet
nam schijnt deze slang veelvuldig voor 
te komen, vooral aan de oevers van de 
Mekong. Ook houdt hij zich in dat 
land vaak op in struiken en borneo in 
de nabijheid van brak water. De spits
kopslang komt in alle genoemde stre
ken voor in zeer vochtige tropische 
bosgebieden (TRUTNAU, 1981). 
De gemiddelde lengte van volwassen 
spitskopslangen bedraagt ruim twee 
meter. De maximumlengte schijnt on
geveer drie meter te zijn, zo deelde de 
handelaar mij mee van wie ik de dieren 
kocht. De dieren zijn door kleur en 
bouw voortreffelijk aan hun leefwijze 
aangepast. Ze hebben een lange, wat 
spitse kop met een vrij ronde neus. De 
ogen hebben ronde pupillen (het zijn 
dagactieve dieren). Vanaf de neus 
loopt er een donkere streep over de 
kop, door bet oog en tot aan het begin 
van de hals. De schubben zijn glad en 
mooi smaragdgroen van kleur. Soms 
hebben de schubben een donker rand
je. Sommige exemplaren bezitten 
blauwachtige schuine strepen over de 
rug en de flanken. De buik is wit, geel
wit of geel. De staart is roodbruin of 

geelbruin. Deze kleur zou volgens han
delaren die ik heb gesproken samen
hangen met het geslachtsonderscheid: 
mannen zouden een Iichter gekleurde 
staart hebben. Of dat waar is, weet ik 
niet. Mijn mannetje heeft in elk geval 
een lichtere staart. Het geslachtson
derscheid is bij deze slangen overigens 
ook zonder kleurverschil duidelijk te 
zien: de man heeft een veel dikkere 
staartbasis dan de vrouw. 
De tong is bij deze soort helder blauw 
met grijze punten. Ook de manier van 
tongelen is opvallend: de tong maakt 
bij bet tongelen opwaartse bewegin
gen, afgewisseld met neerwaartse. 
Uit deze beschrijving blijkt wei dat we 
bier met een van de mooiste colubriden 
te maken hebben. 
De spitskopslang wordt de laatste ja
ren door steeds meer terrariumliefheb
bers gehouden, maar meestal met wei
nig succes. De meeste dieren verkeren 
bij aankomst in Nederland in slechte 
conditie en gaan binnen korte tijd na 
aanschaf dood. Over mijn eigen bevin
dingen met slangen van deze soort gaat 
dit artikel. 

MIJN EXEMPLAREN 
EN HUN TERRARIUM 
Begin april 1986 kwam ik in bet bezit 
van een paartje van deze dieren. Het 
mannetje woog bij aankoop 600 gram, 
bet vrouwtje 850 gram. Het mannetje 
zag er toen al erg mooi uit. Het dier 
was (en is) puntgaaf en erg mooi groen 
van kleur. Het heeft een mooie gele 
ring tussen bet lijf en de prachtig geel
bruine staart. Het is een levendig dier, 
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Jonge spitskopslangen van de auteur. Foto: J.J. Duinen. 

dat altijd belangstelling toont voor wat 
er in de omgeving gebeurt. Bij het ton
gelen valt de helderblauwe tong direct 
op. Dit dier heeft nooit problemen ge
geven . 
Het vrouwtje was minder gaaf. Ze had 
een nogal beschadigde kop. De oor
zaak hiervan werd al gauw duidelijk: 
het dier graaft regelmatig in de bodem 
van het terrarium. De kleur van dit 
dier is gelij k aan die van het mannetje, 
met ook een gele ring, zij het iets smal
ler dan die bij het mannetje. De staart 
is oak niet helemaal gaaf. Op haar li
chaam bevinden zich enkele blauwach
tige strepen. 
Bij aankomst werden de dieren eerst in 
een quarantaineterrarium geplaatst. 
Hoewel ik geen uitwendige parasieten 
waarnam, heb ik de dieren tach behan
deld met Neguvon (0,2% = 2 gram op 
een liter water). Deze behandeling heb 
ik na vijf dagen herhaald om eventuele 
nieuw uitgekomen of achtergebleven 
parasieten alsnog te vernietigen. 
Na een paar dagen volgde een behan
deling tegen wormen met Panacur (10 

mg per kg lichaamsgewicht). Dit mid
del is werkzaam tegen de rijpe en on
rijpe stadia van een groat aantal war
men, ook longwormen. Wildvangdie
ren zijn maar zelden vrij van wormen . 
Na veertien dagen heb ik de behande
ling herhaald. Tussen deze beide be
handelingen heb ik de dieren ook be
handeld tegen eencellige darmpara
sieten (flagellaten en amoeben) met 
Ridzol-S (werkzaam bestanddeel roni
dazol 10<1/o) in een dosering van 100 
mg/ kg. 
Na afloop van deze behandelingen heb 
ik de dieren een muis aangeboden, 
maar daar hadden zij gcen belangstel
ling voor. lk wist dat spitskopslangen 
hoofdzakelijk Ieven van vogels. Daar
om bood ik eendagskuikens aan, waar
voor ze ook al geen belangstelling had
den. 
Toen de slangen na veertien dagen nog 
niet gegeten hadden, heb ik het volgen
de trucje toegepast. Spitskopslangen 
zijn vrij agressieve slangen. Vooral het 
mannetje zal mijn hand, als die in de 
buurt komt, zeker even tracteren op 
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een venijnige beet. Het vrouwtje is wat 
rustiger en laat zieh gemakkelijker 
hanteren. Van de agressiviteit van de 
slangen heb ik op de volgende manier 
gebruik gemaakt. Ik heb twee niet te 
grote dode muizen samen met een dode 
zebravink in een kom met warm water 
gelegd. Nadat de muizen vijf minuten 
geweekt hadden, heb ik ze nat en al 
met een 30 em lang pineet aan de slan
gen voorgehouden, waarbij ik eerst het 
mannetje irriteerde. Nadat ik twee keer 
met de muis tegen de hals van de slang 
getikt had, pakte hij de muis, waehtte 
daarna even en werkte hem toen zon
der problemen naar binnen. Op dezelf
de manier at ook het vrouwtje haar 
muis op. Na enkele keren ging deze 
manier van voeren steeds vlotter. Ten 
slotte gaf ik ze muizen zonder deze 
eerst te weken met een vogel. Het 
vrouwtje at later vaak zonder eerst met 
de muis gelrriteerd te zijn, het manne
tje pakt nooit spontaan een muis aan. 
Na zes weken quarantaine heb ik de 
beide dieren in hun vaste terrarium ge
plaatst. Dit terrarium is 150 em breed, 
70 em diep en 120 em hoog. Het is in
gerieht als oerwoudterrarium. Het is 
voorzien van strom end water, dat uit 
de kraan komt en in de waterbak drup
pelt. Deze waterbak heeft een overloop 
waarmee het overtollige water wordt 
afgevoerd naar de riolering. De water
bak is vrij gemakkelijk sehoon te rna
ken. Onderin bevindt zieh een stop, 
zodat vervuild water snel te verwijde
ren is, waarna de bak weer langzaam 
vol druppelt. 
De verliehting bestaat uit TL-lampen 
(twee van 20 W, een van 30 W), SL
lampen (twee van 18 W), een pers
glaslamp van 80 Wen een HPL-lamp 
van 80 W. Met tijdsehakelaars worden 
de diverse lampen aan- en uitgeseha
keld, zodat een dag/sehemer/naeht
ritme ontstaat. De totale beliehtings
duur is het gehele jaar door gelijk, ~ 

namelijk 12 uur per dag. De liehtinten
siteit is in de winter boger dan in de 
zomer. 
Buiten de warmte van de lampen be
staat de verwarming uit een 80 W don
kerstraler en een bodemverwarming 
van 60 W, beide gekoppeld aan een 
thermostaat die afgesteld is op onge
veer 23 °C. De minimumtemperatuur 
in het terrarium is door dit alles 22 °C, 
de maximumtemperatuur 32 °C. On
der de lampen is het natuurlijk war
mer. 
De luehtvoehtigheid bedraagt 's naehts 
80 tot 900Jo, overdag daalt ze tot 600Jo. 
Ik vernevel om de twee tot drie dagen 
ongeveer een liter water in bet terra
rium. Het landgedeelte heeft een drai
nage onder de kleikorrels, zodat al het 
overtollige water wordt afgevoerd. De 
slangen drinken vrij veel van het 
sproeiwater, en eigenlijk nooit uit de 
waterbak. 
In het terrarium houd ik naast deze 
slangen ook een tuinboa (Coral/us eny
dris) en een paartje roodkeelanolissen 
(Anolis carolinensis), terwijl de bodem 
bewoond wordt door een paartje kro
kodilsalamanders (Tylototriton verru
cosus) en enkele vuurbuikpadjes 
(Bombina orienta/is). 

PROBLEMEN 
MET HET VROUWTJE 
Na enkele maanden ontdekte ik dat het 
vrouwtje slikkende bewegingen maak
te, terwijl ook haar gedrag anders was 
dan normaal: ze was minder levendig 
en zat met de kop sehuin omhoog. Bij 
eontrole bleek de bek geen ziehtbare 
ziekteversehijnselen te vertonen. Wei 
produeeerde het dier veel helder speek
sel, dat ondanks haar slikkende bewe
gingen in de vorm van luehtbelletjes 
aan de buitenkant van de bek ziehtbaar 
was. Ook leek het net of de onderkaak 
wat ingetrokken was en beide kaakge
deelten niet precies meer op elkaar 
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past en. 
Mijn dierenarts gaf mij een door hem 
bereide Chlooramfenicol-oplossing 
mee die ik gedurende vijf dagen in heb 
gegeven. Toen de kuur afgelopen was, 
verve! de het dier. Daarna was het afge
lopen met de 'verkoudheidsverschijn
selen'. Het hier beschreven verschijnsel 
deed zich later nog vaker voor: telkens 
voor een vervelling was er de verhoog
de speekselafscheiding, en telkens ver
dween deze weer na de vervelling, zon
der dat er verder een geneesmiddel aan 
te pas was gekomen. Het dier at overi
gens ook tijdens de 'verkoudheids'
periodes goed door. Het zou goed mo
gelijk zijn dat de verschijnselen wor
den veroorzaakt door het feit dat de 
slang vaak met haar kop in de bodem 
van het terrarium wroet. De kop ziet er 
dan ook vaak vuil uit. 
Na een jaar, midden april1987, braak
te het vrouwtje een half verteerde muis 
uit. Ik heb haar toen een kuur gegeven 
met Ridzol-S, waarna het voedsel weer 
goed werd verteerd. Het mannetje 
heeft dit soort verschijnselen nooit ver
toond. 

DE KWEEK 
Om de dieren tot paren aan te zetten, 

heb ik naar het voorbeeld van VAN RIEL 

(1977) de luchtvochtigheid verhoogd. 
Ook overdag probeerde ik die op 90o/o 
te krijgen, wat ik deed door vaker te 
sproeien. Daarnaast werd de dagtem
peratuur iets verlaagd, wat min of meer 
toevallig gebeurde omdat het na enkele 
dagen vrij warm weer plotseling koeler 
werd en ik vergeten was de stekker weer 
in de tijdschakelaar te steken. Opval
lend was, dat de dieren vee! alerter en 
beweeglijker werden toen de lucht
vochtigheid overdag zeer hoog was. 
Na een paar weken van zeer hoge lucht
vochtigheid zag ik tot mijn grote verba
zing op 22 j uni 1987 een paring, die bij
na twee uur duurde. Tijdens het paren 
maakten beide dieren dansende bewe
gingen met de hals, die een beetje aan 
de bekende adderdansen deden den
ken. De paring was zo hevig dat het 
sperma van de dieren afdroop. 
Na deze paring heb ik geen andere meer 
waargenomen. Ik heb het vrouwtje 
daarna nog enkele malen gevoerd, 
maar ben daar half juli mee gestopt. 
Half augustus was het duidelijk dat ze 
zwanger was: het achterlijf werd steeds 
dikker. Toch duurde het nog tot 10 sep
tember 1987 dat ze de eieren legde, na
dat ze enkele weken tevoren al ijverig 
op zoek was geweest naar een geschikte 
plek. De bodembedekking bestaat uit 
een laag van ongeveer 10 centimeter 
veenmos, zodat er geschikte legplaat
sen genoeg waren. 
's Avonds om half negen begon ze de 
eieren te leggen, de eerste vijf om de 
twintig minuten, de laatste drie met 
tussenpozen van veertig minuten. De 
acht eieren waren mooi wit. 
Na het leggen heeft het vrouwtje enkele 
dagen volkomen uitgeteld in de buurt 
van de legplek gelegen. Ze was sterk 
vermagerd en het leggen had blijkbaar 
vee! van haar energie gevergd. Na tien 
dagen at ze weer een muis. 
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Spitskopslang. Foto: P. Mudde. 

DE E IEREN EN HET UITKOMEN 
Opvallend aan de eieren was hun groot
te: ze hadden een Iengle van ongeveer 
7 em, terwijl het gewicht varieerde van 
25 tot 29 gram. Daarmee hadden ze iets 
weg van kippeeieren, aileen wat smal
ler. 
Ik heb de eieren dezelfde nacht nog uit 
het terrarium verwijderd en in een al 
op temperatuur gebrachte broedstoof 
gelegd, in een plastic bakje met veen
mos. De eieren lagen gewoon op het 
veenmos. Het bakje dreef in het water 
van een groter aquariumbakje. Het ge
heel werd afgedekt met een glasplaat. 
De temperatuur van de eieren bedroeg 
28,5 °C. Bij deze temperatuur was de 
incubatieduur ongeveer drie maanden. 
De eieren groeiden tijdens de incubatie. 
Sommige verdubbelden bijna in om
vang, terwijl twee eieren wei groeiden 
maar toch veel kleiner bleven. 
Op 10 januari 1988 kwam het eerste 
slangetje uit het ei, nadat het de dag 
daarvoor a l sneetjes in de schaal had 
gemaakt en het neusje uit het ei had ge
stoken. Binnen vier dagen kwamen aile 

eieren uit. Uit de grootste eieren 
kwamen ook de grootste jongen, uit de 
twee kleine eieren (die ik eigenlijk al 
had afgeschreven) kwamen ook de 
kleinste slangetjes. De grootste jongen 
hadden een lengte van ongeveer 47 tot 
50 em en een gewicht van 20 tot 22 
gram. De twee kleine slangetjes waren 
korter en wogen 15 gram. 

HET OPKWEKEN 
VAN DE JONGEN 
Van de acht jongen heb ik er twee aan 
een bevriende terrariumhouder gege
ven . De overige zes heb ik aile apart in 
plastic bakjes geplaatst. Op de bodem 
lag keukenpapier. De inrichting be
stond uit een klein drinkbakje en een 
klimtakje. De temperatuur hield ik op 
minimaal 22 °C, maximaal 27 °C. 
Na tien dagen vervelden aile slangetjes. 
Een ervan, de allerkleinste, was niet zo 
alert als de overige. Na de vervelling 
heb ik elke slang een nestmuisje aange
boden , dat echter geweigerd werd. Een 
week later herhaalde ik het aanbieden, 
met hetzelfde resultaat. Op 10 februari 
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aten echter aile slangetjes op dezelfde 
manier als de volwassen dieren. Ik nam 
daartoe het slangetje voor de helft in de 
linkerhand. Met de rechterhand pakte 
ik met behulp van een pincet een nest
muis. Als het slangetje daarmee gelrri
teerd werd, pakte het het muisje vrij 
snel en werkte het naar binnen. De 
eerste keer gebruikte ik hiervoor leven
de muisjes, die echter niet werden ge
wurgd maar levend naar binnen ge
werkt. Twee slangetjes werkten tenge
volge hiervan het muisje er later weer 
uit. Toen ik later dode nestmuisjes ge
bruikte, was dit probleem opgelost. 
Het kleinste slangetje bleef echter de 
prooi regelmatig terugbraken en over
teed ook vrij snel daarna. De andere 
vijf doen het echter op deze manier 
prima. 
Regelmatig besproei ik de jonge slan
gen, die net als de ouders vrij veel van 
het sproeiwater drinken. 

SLOTOPMERKINGEN 
AI is er geen kant en klaar kweekrecept 
voor deze slangesoort te geven, toch 
is mijns inziens duidelijk dat men om 
de voortplanting te stimuleren, de. 
luchtvochtigheid moet verhogen tot 80 

of 900Jo dag en nacht. Ik baseer dit op 
het feit dat mijn ervaringen en die van 
VAN RIEL (1977) op dit punt gelijk zijn 
geweest. Inmiddels heb ik met gebruik
making van dezelfde methode op 4 juli 
van dit jaar weer vij f eieren van deze 
slang gekregen. 
Ik ben van mening dat deze schitteren
de slangen goed in het terrarrium te 
houden zijn als dit aan de voorwaarden 
van temperatuur en vochtigheid vol
doet die ik in dit artikel heb beschre
ven. 

CARE AND BREEDING OF 
GONYOSOMA OXYCEPHALA 
A couple of these bright, green snakes lived in a 
vivarium since April 1986. They were fed with 
mice, although some persuasion was needed to 
make them eat them. In summer 1987 the humidi
ty rose to some 900Jo. In June a two hour copula
tion occurred. In September she produced eight 
eggs which hatched in January. 
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Kameleons, reuzenpadden en 
de perfecte aanpassing 

Een van de meest misbruikte frasen uit 
de evolutietheorie is 'survival of the 
fittest'. De gebruikelijke vertaling, bet 
overleven van de sterkste, is fout en 
leidt tot vele misverstanden. Oat komt 
denk ik, omdat wij mensen dat inter
preteren als een wedstrijd op Ieven en 
dood, gebaseerd op spierkracht en 
snelheid. In een televisieprogramma 
onder die naam halen sterke mannen 
de vreemdste toeren uit om uit te rna
ken wie bet 'fitste' is. 
De vertaling van bet woord 'fittest' in 
'sterkste' of 'fitste' is fout. 'To fit' be
tekent passen. De correcte vertaling 
van de frase is dan ook 'het overleven 
van de passendste', niet ' ... van de best 
aangepaste' zoals wei wordt gesugge
reerd. Dat betekent volgens mij im
mers dat het onderwerp van selectie 
zich heeft aangepast aan de situatie. 
Daaronder versta ik dat bet dier of de 
plant zich gedurende zijn Ieven naar de 
omstandigheden gevoegd heeft. Veran
deringen die planten of dieren tijdens 
hun Ieven opdoen geven ze niet door 
aan hun nakomelingen. Voor de soort 
als zodanig maakt dat dus niet veel uit. 
Met passendste bedoel ik degene die 
met zijn erfelijke eigenschappen bet 
beste in de gegeven situatie past. 
We zien regelmatig natuurfilms op TV. 
Daarin komen veel voorbeelden aan de 
orde van aanpassing van soorten aan 
hun omgeving. Een warme commen
taarstem vertelt dan dat de dieren in 
beeld perfect aangepast zijn aan hun 
omgeving. Oat idee van de perfecte 
aanpassing is diep geworteld in ons 
denken. Niet ten onrechte misschien. 
Wie een kameleon observeert, met zijn 
grijpklauwtjes en grijpstaart, inge-

nieuze tong, bet gedrag en de kleurwis
selingen die hem zo goed als onzicht
baar maken, en de flitsende oogjes, die 
moet wei tot de conclusie komen dat 
dat een perfect dier is. Maar bet kan 
natuurlijk altijd beter. Een kameleon 
die giftige pijltjes afschiet zou nog per
fecter kunnen zijn. Maar gegeven de 
omstandigheden? De waarheid is dat 
een bepaalde kameleon net wat beter 
in zijn omgeving past dan een andere, 
daarom overleeft hij en kan hij zich 
met meer succes voortplanten. Een 
dier 'past' beter in zijn omgeving door
dat hij eigenschappen heeft die andere 
exemplaren niet hebben. 
De strijd om bet bestaan wordt vaak 
voorgesteld als een strijd tussen soar
ten. Maar dat is niet de drijvende 
kracht achter de evolutie. Dat is wei 
de strijd tussen exemplaren van een 
soort onderling, over wie er bet groot
ste aandeel kan leveren aan de komen
de generaties. Stel dat er op een be
paalde plaats ruimte is voor honderd 
kameleons. Elke kameleon zal nu pro
beren zoveel mogelijk van zijn eigen 
nakomelingen op die plaats te krijgen. 
Als hem dat lukt zullen zijn eigen
schappen, waaronder de eigenschap 
die hem in staat heeft gesteld tot bet 
krijgen van een groter aandeel, in een 
groter deel van de komende generaties 
voortleven. Stel dat een bepaalde ka
meleon door een erfelijke eigenschap 
Ianger zonder voedsel kan en daardoor 
meer nakomelingen kan krijgen (hij 
kan Ianger op zoek gaan naar een part
ner, heeft grot ere kans moeilij ke perio
d en te overleven etc.). Die eigenschap 
geeft hij grotendeels door aan zijn na
komelingen, die samen een groter aan-
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deel in de volgende generatie vertegen
woordigen dan de nakomelingen van 
andere exemplaren van de soort. Ieder 
voor zich hebben de kameleons met die 
eigenschap weer een voordeeltje hoven 
de overige kameleons. En op die ma
nier zal de eigenschap bij een steeds 
groter gedeelte van de volgende gene
ratie worden gevonden. Zolang de be
treffende eigenschap de dragers ervan 
voordelen biedt zal deze zich blijven 
verspreiden. Van de genoemde eigen
schap is het duidelijk dat hij voordelig 
is. Maar ook niet zo voordelige eigen
schappen kunnen zo verspreid raken. 
Stel dat een mannetjes-kameleon meer 
indruk maakt op een vrouwtje als hij 
een grote neus heeft en daarmee meer 
vrouwtjes voor zich weet te veroveren. 
Hij kan daardoor een groter aandeel in 
de komende generaties krijgen, hoewel 
die uitwassen op zijn neus voor bet 
overleven niet echt een voordeel vor
men. Misschien zijn ze zelfs een na
deel. Maar alleven mannetjes met gro
te neuzen relatief korter, zolang ze in 
die tijd meer nakomelingen kunnen 
verwekken dan mannetjes met een nor
male(re) neus zijn ze in bet voordeel. 
Doordat in een bepaalde groep dieren 
steeds weer eigenschappen ontstaan die 
een exemplaar op die bepaalde plaats 
in bet voordeel brengen, kan er ten 
slotte een opeenstapeling van voorde
lige eigenschappen ontstaan die ook 
alleen maar op die bepaalde plaats en 
onder die bepaalde milieuomstandig
heden een voordeel zijn. We spreken 
dan van een specialisatie, of we noe
men bet de perfecte aanpassing. 
Nu wil ik graag een stukje kikkerge
schiedenis vertellen. Ergens op de rand 
van een Australisch bos Ieven kikkers. 
Er zijn verschillende soorten, en elke 
soort heeft zo zijn eigen eigenschappen 
die hem perfect aangepast maken voor 
de omgeving waarin hij leeft. De ene 
kan zich door kleuraanpassing prima 

verschuilen, de tweede is giftig, de der
de springt uitstekend, enzovoort. Alle
maal schitterende aanpassingen maar 
bet helpt allemaal weinig, want ... 
Dan komt de reuzenpad (Bufo mari
nus) op bet toneel. Goedbedoelende 
mensen willen de suikerrietkever op 
een biologische wijze bestrijden: met 
natuurlijke middelen, nu eens niet met 
gif. Dus voeren ze de reuzenpad in. De 
reuzenpad echter vindt behalve suiker
rietkevers nog veel meer lekkere hapjes 
en gaat zich ook voortplanten. De in
heemse kikkers verdwijnen langzaam 
maar zeker van bet toneel, want er blij
ven haast geen insekten voor ze over. 
Het wordt vaak voorgesteld alsof de 
reuzenpad de kikkers zelf ophapt. In 
de praktijk schijnt dat wei mee te val
len. Het is veel meer zo dat de reuzen
pad alle andere soorten gewoon weg
concureert. Hij is immers geen specia
list. Hij is van alle mar kten th uis. De 
gespecialiseerde mierenetende kikker
tjes vinden hun mierenstroom geplun
derd door reuzenpadden, op algen ge
specialiseerde kikkerlarfjes worden 
overspoeld door de larven van de reu
zenpadden etc. De specialisten staan 
voor joker. Terwijl ze toch perfect wa
ren aangepast. Zo perfect kan dat niet 
zijn als de eerste de beste lompe padde
soort hen aan de rand van bet bestaan 
kan brengen. 
Hier doet zich de redenatiefout van de 
strijd tussen de soorten toch weer 
voor. Maar onthoud, bet is niet de 
strijd van de padden tegen de andere 
kikkers, maar die van de kikkers tegen 
hun soortgenoten, gegeven de omstan
digheden op die plaats. Waarom zijn 
de padden dan niet gespecialiseerd? 
Van aile markten thuis zijn kan ook 
een specialisatie vormen. Ideaal voor 
dieren die zich ophouden in sterk ver
anderende omgevingen, zoals bosran
den of rivierbeddingen. In de tijd voor
dat de mens zich met bet milieu be-
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moeide was dat een niet zoveel voor
komend type milieu, maar sinds er met 
kapmessen en tractoren wordt gewerkt 
gaat bet de reuzenpad goed. 
Nu weer terug naar Australie. De oor
spronkelijke kikkertjes hebben al gro
tendeels uitgevochten wie waar mag 
wonen. Maar in die plaatsbepaling telt 
de reuzenpad nog niet mee (evenmin 
als bet konijn, bet schaap en wat er 
nog meer aan vreemdelingen is binnen
gebracht). Er zullen zich onder de Aus
tralische kikkers nu nieuwe ontwikke
lingen voordoen waarbij die dieren die 
hun aandeel in de komende generaties 
kunnen vergroten ondanks, of zelfs 
dankzij, de reuzenpad in bet voordeel 
zijn. De reuzenpad is in die evolutie 
niet zozeer een concurrent, maar meer 
een verstoring van bet oorspronkelijke 
milieu. Een natuurramp, zoals een kli
maatsverandering of een vulkaanuit
barsting er een is. Als de situatie gesta
biliseerd is zullen er soorten verdwenen 
zijn, maar er zullen zich ook soorten 
naast de reuzenpadden kunnen hand
haven. In de oorspronkelijke versprei
dingsgebieden van de reuzenpad Ieven 
immers ook nog zeer veel verschillende 
kikkersoorten. 
De onderlinge strijd tussen de reuzen
padden is nu al bezig. De soort is van 
aile markten thuis, maar de verschil
lende individuen zijn al aan bet 'probe
reo' zoveel mogelijk van hun eigen na
geslacht in de komende generatie te 
krijgen. Specialisatie kan daarbij de 
oplossing vormen. In de droge gebie
den zullen die exemplaren in bet voor-

deel zijn met eigenschappen die nuttig 
zijn bij droogte, enzovoorts. Misschien 
is er over enige miljoenen jaren een si
tuatie in Australie waarin er verschil
lende soorten padden Ieven, met elk 
hun eigen specialisatie. Een soort voor 
droge gebieden, een soort voor koele 
beken enzovoorts. Allemaal afkomstig 
van een enkele oersoort. Weer een 
groep specialisten dus. En om nog even 
verder te fantaseren: als alle afstam
melingen van de huidige reuzenpad
deninvasie zich dan hebben gespeciali
seerd, wat zal er dan gebeuren als er 
weer eens een allrounder uit een ander 
gebied binnendringt? 

CHAMAELEONS, GIANT TOADS AND 
THE PERFECT ADAPTATION 
The phrase 'survival of the fittest' is not meant 
to describe a battle between species, but a battle 
between members of the same species to have 
most numerous possible offspring. In this pro
cess species gradually get more and more adap
ted to their surroundings. Some are even consi
dered to be 'perfectly' adapted. Chamaeleons 
for example. But the adaptions are not always 
reactions on their environment. With chamae
leons, sometimes males grow structures on their 
noses, probably to impress females. However 
the nose growth does not help in survival for the 
individual, it may however give these males the 
oppertunity to mate with more females, and thus 
getting more offspring. Perfect adaptation to 
one environment can cause trouble when the 
environment changes. Giant toads for example 
provide an environmental change in Australia. 
Giant toads are allrounders, not adapted to any 
particular environment, or possibly to rapidly 
changing, biotopes, e.g. riversides, woodclea
rings and environments changing by human ac
tivity. It is suggested that in millions of years 
the offspring of the toads in Australia could 
well produce new specialists again. 
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van kwekerij 

naar u thuis! 

HUISKREKELS maat 3 maat 4 maat 5 maat 6 maat 7 maat 8 PRIJS 
aantal 350 St t75 st t25 st 90 st 80 st 70 st 3.90 
aantal • 3 10.50 
aantal • 6 19.50 
aantal • 12 37.50 

VELDKREKELS volgroctd PRIJS KRULVLIEGEN PRIJS 
aantal 30 st 5.75 met vttegend ! tOO st 3.90 

BUFFALOWORMEN PRIJS FRUITVLIEGEN PRIJS 
verpakktng· 70 cc 4.50 kletne. ntet vttegend kweekportte 4.50 

125 cc 8.00 grote. ntet vttP.gend kweekponte 4.50 
250 cc 17.50 WASMOTTEN PRIJS "I tOOO cc • 666 gr) 500 cc 32.50 

tOOO cc 60.00 
voederdoosre + 70 larven 5.75 

SPRINKHANEN PRIJS 
m•ddel lormaat tO st 8.50 MEELWORMEN PRIJS 

50 st 36.00 dOOSJeltnhoud 100 gr 4.50 
tOO st 60.00 500 gr 20.00 

groot tormaat tO st t0.50 1000 gr 36.00 
50 st 45.00 REUZEMEELWORM PRIJS 

tOO st 75.00 doosreltnhoud 30 st 3.90 
TEBOLARVEN PRIJS 60 St 7.50 
doosreltnhoud 20 St 4.50 100 gr 12.00 
(zeer zachte. 50 st 7,50 500 gr 52.50 
rood/geel·kleuuge 250 st 32.75 1000 gr 97.50 
vltnderlarve) 500 st 62.50 REGENWORMEN PRIJS 

1000 st 110.00 dOOSJelmhoud 25 st 3.25 
MADEN PRIJS 50 Sl 6.00 
dOOSiC/tnhOud 50 cc 3.00 100 st 11.25 

100 cc 4,50 500 Sl 50,00 
500 cc 15.00 KRECAVIT PRIJS 1000 cc 28.50 mtneraallv•tamtne preparaat. 

herslutlbare verpakkong. 20 gr 7.50 

Levende 1nse1<.ten en wormen ZIJn een 
u1tstekend voedsel voor vogels en andere 
1nsekten·eters Ze ZIJn ook geschrkt als 
v1svoer of aas T oct1 IS d1t voedsel lang n1et 
overal vers verknJgbaar 
Maar. vanaf nu IS dat anders 

Ievert dagehJkS door geheel Nederland. 
gegarandeerd vers' Hurs· en veldkrekels. 
buflalowormen. wasmotten. frurtvhegen en 
krulvhegen. meelwormen. tebo·s. maden. etc I 

Zo bestelt u: 
schnftehJk vra ons antwoordnummer (geen 

postzegel nod1g) of telelon1SCh. aan de hand:III:J 
van het atgebeelde programma 

Zo wordt er geleverd: 
aile artrkelen krtJQI u thu1sbezorgd 1n een 
perfekte verpakkrng. rn de vermelde hoeveel· 
heden. U betaalt drrekt aan de bezorger 
N B .. vaste verzendkosten per order f 5.
Maar op aile orders boven f 50.- word! 
1 OOfo kortrng verleendl 

lnsekt Expresse I B. Adema 
ANTWOORDNUMMER 1254 
6900 WB Zevenaar 
Telefoon 08360-23415 Bel of schrijf, 

als u nadere informatie wilt! 



TERRARIUMKUNDE 

Het meest complete "herpethologische" programma. 

Reptielen, amfibieen en insecten. Voedseldieren, kalk en 
vitamine preparaten, voederpincetten etc. 

Alles voor de bouw of inrichting van uw terrarium of palludarium: 
Verwarming, verlichting, wandbekleding, wijnranken, stronken 
en planten. 

In voorraad div. maten terraria/palluraria. Wij bouwen uw 
ontwerp in iedere maat en uitvoering. 
Vraag vrijblijvend prijsopgave. 

Voor voorlichting en/of begeleiding op "Herpethologisch" ge-
bied ........... AM REP. 

J.J. Leunisse- Kapelstraat 11 - 4817 NX Breda 
Telefoon 076·714244 • Postbus 3463 • 4800 DL Breda 


