
Overzicht van het stamboek Podarcis lilfordi
Stamboekhouder Jur ter Borg

Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp
020-6010849
pi.alfa@consunet.nl

verdeling import geboorte
totaal 248 13 235
man totaal 74 8 66
vrouw totaal 88 5 83
onbek totaal 86 0 86
totaal levend 193 3 190
man levend 52 3 49
vrouw levend 63 0 63
onbek levend 78 0 78

sterfte
man wild 5
vrouw wild 5
onbek wild 0

nakweek man 17
nakweek vrouw 20
nakweek onbek 8

(overzicht overgekalkt van het stamboekprogramma. Ben niet in staat overzichten uit te
draaien)

Stamboekhouder:
Jur ter Borg, Amsterdam

Stamboekdeelnemers:
Ruud Wolterman, Amsterdam
Robert Ness, Engeland
Ron Felix, Berkel-Enschot
Steve Vanderhoeven, Engeland
Johan Wijs, Enkhuizen
Rob Musters, Enschede
Hans Pabst, ’s Gravenzande
Michael Kroniger, Duitsland
Wilco Hoogers, Medemblik
Joost Nieuwenhuizen, Alkmaar
Rinus van Noort, Purmerend
Ger Neimeier, Opperdoes
Marcel de Ronde, Rotterdam
Jan van Soest, Rotterdam
Lutz Weynans, Duitsland
Wim Ferwerda, Naarden
Fred Vosse, Almere

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Tot nu toe heb ik erg veel problemen gehad met het stamboekprogramma. Na diverse
pogingen is het me gelukt alles weer een beetje op een rijtje te krijgen. Maar omdat ik al
tijdenlang geen uitdraaien kan maken, is er geruime tijd geen wervende invloed van me
uitgegaan. Ik hoop dat ik met het nieuwe programma weer gewoon verslag kan doen van de
stand van zaken van het stamboek, zodat de deelnemers weer gemotiveerd kunnen raken voor
het stamboek. Als alles weer loopt is mijn eerste optie iedereen te benaderen om alle
ontbrekende gegevens aan te vullen. Gegarandeerd dat een aantal mensen niet zullen
reageren, maar dan moet ik die maar schrappen als deelnemers. Gelukkig heb ik nog een
aantal belangstellenden.
Op zich loopt de kweek bij mij al enige jaren goed en gaat het me mogelijk dit jaar weer
lukken de genen van een nieuw mannetje in mijn eigen populatie in te kruisen. Hoewel er een
aantal mensen zijn met redelijke tot goede resultaten, valt het me op dat bij een hoop mensen
de kweek niet bepaald uitbundig verloopt. Ik heb daar in het verleden al eens wat meer
richting aan geprobeerd te geven, maar dat verdient duidelijk wat meer aandacht.
Dat was het wel zo’n beetje.
Jur
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