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Eindejaarsbericht van SDGL 
Door: Yoni Muggen – Van Uden (voorzitter SDGL) 
Terwijl ik dit stukje schrijf zit ik in het vliegtuig richting de IUCN‐Iguana Specialist Group 
meeting in Fort Worth, Dallas. Van 4 t/m 8 november zit ik tussen allerlei mensen die zich op 
wat voor manier dan ook bezig houden met leguanen. Natuurbehoud speelt hierbij de 
hoofdrol. 

Mooi is dat toch? Dat er elk jaar weer een groep van pak 'm beet 40 à 50 man bijeenkomt 
om kennis, informatie, onderzoeksresultaten en wederzijdse liefhebberij van leguanen met 
elkaar te delen. Ik vind het fantastisch om er dit jaar weer bij te zijn. Ook deze meeting zal ik 
weer een lezing geven. Waar het vorig jaar ging over onze stichting en wat wij zoal doen, 
gaat het dit jaar over het verzamelen van educatief materiaal. 
Mij is vorig jaar gevraagd om mee te helpen aan dit project en sindsdien ben ik hiermee 
bezig. We zijn er nog niet, maar deze meeting geeft wel weer de mogelijkheden om 
vooruitgang te boeken, samen te kunnen zitten met andere projectleden en ook ‐ heel 
belangrijk ‐ tijdens de presentatie over te brengen waarom het belangrijk is dat dit materiaal 
verzameld wordt. Educatie is een van de belangrijke pijlers als het gaat om bewustwording 
van de plaatselijke bevolking rondom natuurbehoud. Maar educatie blijft ook belangrijk als 
het gaat om het houden en verzorgen van leguanen. 

Onze stichting fungeert als een kenniscentrum rondom herbivore hagedissen en een van 
onze doelen is dan ook het verzamelen en verspreiden van informatie over leguanen. Want 
zonder goede kennis is het lastig om je leguaan de beste verzorging te geven. Ons magazine 
is een van de middelen waarmee we hobbyisten kunnen bereiken, maar ook onze website is 
erg belangrijk als het gaat om het verstrekken van informatie. Komende maanden wil ik tijd 
vrijmaken om diverse onderdelen op de website onder handen te nemen en nieuwe content 
toe te voegen. 
Heb je zelf mogelijk interessante informatie over een van onze doelgroepdieren en wil je dat 
met ons delen? Neem dan contact met ons op. Ook voor de Iguana varia zijn we altijd op 
zoek naar nieuwe artikelen. In de volgende varia kunnen jullie in ieder geval lezen hoe mijn 
trip naar de ISG meeting is geweest. 

Verder hebben we jullie nog wat nieuws te melden, namelijk dat het SDGL‐team sinds kort 
versterkt is door Daisy Buursen en Arthur Kalkhoven. Zij zullen vanaf nu de 
donateursadministratie op zich nemen. Roland moest wegens andere verplichtingen een 
stapje terug doen en heeft onze nieuwe krachten uitstekend op weg geholpen met alles 
rondom de administratie. Verderop in de varia lees je meer over wie Arthur en Daisy zijn en 
wat hen beweegt om onze stichting met hun tijd, kennis en enthousiasme te steunen. 

En aangezien dit alweer de laatste varia voor dit jaar is, wensen we iedereen fijne feestdagen 
en een schitterend nieuw jaar toe. En aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet 
voor de stichting, bedankt! Zonder jullie geen SDGL! Veel leesplezier! 
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Intratuin Dierenwereld  
 
Deze zomer hebben de doornstaartagamen bij Intratuin Dierenwereld nieuwe huisgenootjes 
gekregen. De sporenschildpadden voelen zich al helemaal thuis in dit ruime verblijf. Bonnie 
& Clyde waren wel even nieuwsgierig naar deze wandelende stenen, maar gingen al gauw 
weer ongestoord verder met hun normale bezigheden, zoals eten en lekker luieren. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5Iguana Varia 121, December 2018

5 

Mogen wij ons even voorstellen? 
 
Wij zijn Daisy Buursen en Arthur Kalkhoven, 
woonachtig in het Brabantse Dongen. Begin 
september 2018 hebben wij de 
donateursadministratie van Roland Lingen 
overgenomen. Roland heeft dit jaar besloten 
hiermee te stoppen, omdat een combinatie 
van dit werk (donateurslijst bijhouden en de 
varia versturen) met zijn reguliere baan en 
drukke privéleven lastiger is geworden. 
Daarbij komt dat hij deze klus als vrijwilliger 
bijna 10 jaar met veel toewijding heeft 
uitgevoerd, en het dus tijd werd om het 
stokje over te dragen. 
 
Foto: Daisy en Arthur 
 
Inmiddels blijkt Daisy over de meeste 
administratieve vaardigheden te beschikken. Om 
die reden hebben we besloten dat zij het eerste 
aanspreekpunt is en Arthur als back‐up gaat 
fungeren. Naast onze terrariumhobby hebben wij 
samen 4 pubers (17, 18, 20 en 21 jaar) die de 
nodige aandacht vragen. Daisy is werkzaam in het 
ziekenhuis en Arthur is projectleider in de 
ecologiesector. 
 
De achterliggende jaren hebben wij ons als 
vrijwilligers ingezet voor diverse Stichtingen en 
initiatieven. Bijvoorbeeld het jaarlijks inventariseren 
van amfibieën in Midden‐Brabant voor 
Natuurmonumenten. Ook waren we betrokken bij 
de opstart van het Reherp‐initiatief. Dit onder 
leiding van de helaas vroegtijdig overleden Henk 
Zwartepoorte. 
 
 
Foto : Daisy en Henk Zwartepoorte verzorgen Testudo kleinmanni 
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De Reherp‐dieren zijn echter ondergebracht bij Serpo Rijswijk en het verzorgen betekende 
telkens een flinke reis en het opnemen van vrije dagen. Mede om die reden zijn we ons gaan 
inzetten voor de Stichting Herpetofauna. Een fantastisch initiatief onder bezielende 
aansturing van Rogier van Rossem. We blijven dit initiatief ook de komende jaren nog 
ondersteunen. 
 
Toen Yoni van Uden ons vroeg om ons ook in te zetten voor SDGL was lang nadenken 
overbodig. Ons hart ligt bij de herbivoren en soortbehoudsdoelen steunen wij op voorhand. 
Ook verzorgen wij thuis diverse plantenetende hagedissen. 
Wij zijn het meest gefascineerd door de soorten uit de geslachten Uromastyx en Cyclura. Om 
die reden hebben wij dan ook een aantal terrariums met doornstaartagamen en een tweetal 
neushoornleguanen (Cyclura cornuta). Het mannelijke exemplaar ‘Bodan’ hebben wij 
uitgeleend aan reptielenhuis ‘De Aarde’ in Breda en het vrouwelijke dier ‘Arda’ verblijft bij 
ons. Wij verzorgen ‘Arda’ inmiddels 3,5 jaar en in die tijd is zij aanzienlijk gegroeid. Het zijn 
geen beginnersdieren maar met de juiste verzorging blijken ze redelijk tam van aard. Het 
schoonhouden van haar verblijf is een belangrijk aandachtspunt. Het ondersteunen van 
initiatieven in het behoud van de grote leguaan‐achtigen vinden we erg belangrijk. De 
stichting SDGL ondersteunt, samen met partners wereldwijd, belangrijke initiatieven o.a. via 
het delen van kennis en financiële ondersteuning. 
 
 
Foto: Daisy en de flink 
gegroeide Arda. 

 

De komende jaren willen 
wij ons steentje bijdragen 
aan het vitaal houden van 
SDGL. Een belangrijke basis 
is het aantal donateurs. In 
onze ogen kunnen de 
bestaande donateurs daarbij een handje helpen. Iedereen kent immers wel een echte 
liefhebber in zijn of haar omgeving die nog geen donateur is. Onder het motto ‘samen staan 
we sterk’ verdient dit prachtige initiatief een groter aantal sympathisanten. Ook zijn we van 
mening dat de diverse stichtingen en organisaties in binnen‐ en buitenland nog meer kunnen 
samenwerken. Vaak zijn de doelstellingen overeenkomstig en sta je sterker als de krachten 
worden gebundeld. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke presentaties op congressen en 
beurzen. 

 



7Iguana Varia 121, December 2018

7 

 

 



©2009 - 2019 SDGL, Kennis centrum voor herbivore hagedissen. 

Op alle teksten uit deze publicatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze publicatie mag worden overgenomen voor hergebruik of worden 
gedistributeerd op Internet of in andere media, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor donateurs van SDGL.

Kijk voor meer informatie op de website; www.sdgl.org
8

8 

Voeding voor onze leguaan 
 
Het is alweer een hele tijd geleden dat we het onderwerp voeding in onze varia hebben gehad. 
Voeding blijft een grote rol spelen in onze hobby en heeft dan ook direct effect op het welzijn van 
onze dieren. Daarom is het nooit verkeerd om dit onderwerp nog eens aan de orde te stellen. 
 
(Groene) leguanen zijn hoofdzakelijk herbivoren. Dat betekent dat zij bijna uitsluitend plantaardige 
producten tot zich nemen. In het wild komt het nog weleens voor dat leguanen kleine hoeveelheden 
dierlijk materiaal ophappen. Je kunt hierbij denken aan kadavers, jonge nestvogels, boomslakken en 
insecten en soms hun eigen jongen. Insecten eten zij nog weleens doordat deze op de bladeren 
zitten die de leguaan eet. Zo schuiven vanzelf een of meer insecten mee naar binnen. Maar 
hoofdzakelijk en in eerste aanleg bestaat hun dagelijkse menu uit (liefst jong) blad en rijpe vruchten 
met een hoog calciumgehalte.  
 
Jonge leguanen hebben in hun eerste levensjaren een proteïnerijk dieet nodig voor snelle groei. Zij 
moeten immers sterk genoeg zijn om van hun bedreiging weg te kunnen rennen en naar een 
veiligere plek te kunnen klimmen. De geboorte vindt plaats gelijk na het regenseizoen. In die periode 
is er overal jong blad in de regenwouden aan het uitlopen dat een hoog proteïnegehalte heeft. 
Leguanen zijn afhankelijk van hun omgevingstemperatuur. Het opwarmen in de zon is een 
belangrijke bezigheid en helpt bij het verteringsproces. Bij een hoge omgevingstemperatuur 
ontwikkelen ze een actief eetgedrag terwijl bij een lage temperatuur dit juist wordt verminderd. 
 
Aan dieren in gevangenschap zijn we nu eenmaal niet in staat om eenzelfde dieet voor te schotelen 
als in het wild. Dat is gelijk het grote struikelblok omdat een dieet aan een aantal voorwaarden dient 
te voldoen om een leguaan gezond te houden. De calcium/fosfor‐waarde is van belang en moet 
rondom Ca:P=2:1 zijn. Je moet dus weten als je een product geeft wat onder andere de 
calcium/fosforwaarde daarvan is. Omdat een dier net zoals een mens een brede variatie van 
voldoende vitaminen en mineralen dient binnen te krijgen moet het dieet daarop aangepast worden. 
Een dieet bestaat dan ook uit een variëteit van vooral bladgroenten aangevuld met een klein 
percentage fruit. 
 
Jammer genoeg zijn er ook diverse groenten met een hoog oxaalzuurgehalte. Denk bijvoorbeeld aan 
rabarber, postelein, spinazie en snijbiet. Dit oxaalzuur kan ervoor zorgen dat een leguaan niet 
voldoende calcium uit de voeding kan opnemen vanuit de darm, hierdoor komt er onvoldoende 
calcium vanuit het maag‐darmkanaal in het bloed. Dit kan op termijn fibreuze osteodystrofie (MBD) 
tot gevolg hebben, een botaandoening met zeer nare gevolgen. De botgezondheid hangt uiteraard 
ook af van een goede UV‐B‐stralingsbron, nodig om de leguaan vitamine D3 te laten aanmaken voor 
een goede kalkhuishouding. 
 
Jonge groene leguanen hebben, zoals alle jonge reptielen, de juiste voedingsstoffen nodig om zich 
tot gezonde volwassen dieren te kunnen ontwikkelen. Bij deze leguanen gaat het om dieren die 
vooral planten eten en daarvan veel verschillende soorten nodig hebben, om optimaal alle 
bouwstoffen binnen te krijgen. In diverse literatuur wordt gemeld dat insecten en kattenvoer prima 
zouden zijn. Hier zijn voor‐ en tegenstanders van te vinden. Uit ervaring is gebleken dat dierlijke 
eiwitten een snelle groei bevorderen, maar dat er ook diverse nadelen zijn op te merken, zoals 
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overbelasting van de nieren. Indien de keuze gemaakt wordt om kattenvoer aan te bieden is dit 
alleen aan te raden op supplementbasis: zo eens per week acht geweekte brokjes kattenvoer per 
kilogram leguaan. 
 
Leguanendieet en samenstelling 
Een leguanendieet moet uit een gevarieerde reeks producten bestaan. Als hoofdvoedsel kiezen we 
voor Chinese kool, paksoi, raapstelen, boerenkool, waterkers, spitskool, rucola, Romana sla, little 
gem (baby Romana sla). Als wilde planten komen koolzaad (blad en bloem), druivenblad, 
paardenbloemblad en paardenbloem en haagwindeblad nog aan bod. Het gaat hier om planten met 
een gunstige calcium/fosfor‐verhouding. 
 
De bovengenoemde groentensoorten kunnen worden afgewisseld met andijvie, het groen van prei, 
bleekselderijblad, bieslook, groenlof, fijngesneden wortel (peen), spruiten, paprika,  pompoen, waar 
relatief minder calcium in zit t.o.v. fosfaat. Deze groenten worden dan ook bijgroenten genoemd en 
zijn niet bedoeld om als hoofdvoedsel gebruikt te worden. Fruit is bedoeld om als aanvulling gegeven 
te worden (10% van je salade) en dus niet teveel omdat het suikerrijk is en vaak vezelarm. Calciumrijk 
fruit is papaya, verse vijg, sinaasappel. Maar ook aardbeien, ananas, appel, bosvruchten, druiven, 
kersen, kiwi, mandarijn, mango, meloen, peer, perziken, pruimen, rozijnen kunnen worden gegeven 
(met calciumpreparaat). Fruit kan men opvatten als snoepje of als een extra lekkernij. 
 
Meest gebruikte voedingsmiddelen in de praktijk bij een volwassen dier: 
70% bladgroenten: zoals benoemd bij hoofdvoedsel. Bevatten voldoende vezel. 
20% overige groentensoorten, zoals wortel, paprika, spruiten, pompoen. 
10% fruit. 
 
Meest gebruikte voedingsmiddelen in de praktijk bij een groeiend dier: 
70% bladgroenten: eiwitrijk jong blad met een gunstige calcium/fosfor‐verhouding. 
20% overige groenten, zie bijgroenten. 
10% fruit. 
 
Bij jonge opgroeiende dieren mag het percentage proteïne 28% van de totaalvoeding bedragen. Denk 
bij eiwitrijke (blad)groenten aan jong bladgroen (raapstelen, rucola, waterkers), groene kiemplantjes 
van bonensoorten of aan tuinkers. 
 
Voldoende drinkwater aanbieden is een must. Net zoals bij het dieet dient er aan het eind van de dag 
wat van over te blijven. De volgende dag moet alles ververst worden. Voor de beschreven 
bijgroenten is het verstandig om dit altijd met toevoeging van een goed opneembaar 
calciumpreparaat te geven. Bij SDGL bestaan goede ervaringen met het wateroplosbare 
calciumlactaat (melkzure kalk). Voor de juiste samenstelling van je groente‐ en/of fruitsalade is ook 
de voedingswaardetabel een ideaal hulpmiddel, deze is te downloaden op het forum van SDGL maar 
ook verkrijgbaar op de beursstand van SDGL. Afwisseling is altijd goed. Het is aan te bevelen om zo 
nu en dan eens iets nieuws uit te proberen. Groene leguanen hebben vaak sterk individuele 
voorkeuren en kunnen soms onverwacht bepaalde voedselsoorten wel of niet accepteren. Volwassen 
dieren hoeven niet elke dag nieuw voer te krijgen: een of twee vastendagen geven per week, buiten 
de voortplantingstijd, voorkomt vervetting. 
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alleen aan te raden op supplementbasis: zo eens per week acht geweekte brokjes kattenvoer per 
kilogram leguaan. 
 
Leguanendieet en samenstelling 
Een leguanendieet moet uit een gevarieerde reeks producten bestaan. Als hoofdvoedsel kiezen we 
voor Chinese kool, paksoi, raapstelen, boerenkool, waterkers, spitskool, rucola, Romana sla, little 
gem (baby Romana sla). Als wilde planten komen koolzaad (blad en bloem), druivenblad, 
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een gunstige calcium/fosfor‐verhouding. 
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Dromen hagedissen net als wij? 
 
Onderzoekers van het slaapteam Lyon Neuroscience Research Center (CNRS / INSERM / 
Claude Bernard Lyon 1 University / Université Jean Monnet) hebben samen met een collega 
van het MECADEV research laboratorium (CNRS / Muséum National d'Histoire Naturelle), 
bevestigd dat hagedissen twee slaapstadia hebben, net als mensen, andere zoogdieren en 
vogels. 
 
Ze bevestigden de conclusies van een onderzoek uit 2016, uitgevoerd op de baardagaam 
(Pogona vitticeps) en voerden hetzelfde onderzoek uit op een andere hagedis, de 
Argentijnse teju (Salvator merianae). 
 
De resultaten uit het recente onderzoek, gepubliceerd in PLOS biology (oktober 2018) wijzen 
niettemin op verschillen tussen de soorten, wat nieuwe vragen oproept over de oorsprong 
van slaaptoestanden. 
Tijdens de slaap voert het lichaam veel vitale activiteiten uit. Denk bij zoogdieren aan het 
opslaan van kennis die gedurende de dag is opgedaan, eliminatie van metabole afvalstoffen 
uit de hersenen, hormoonproductie, temperatuurregulering en het aanvullen van 
energiereserves. 
 
Je zou denken dat dit fysiologische fenomeen word gedeeld door alle leden van het 
dierenrijk en gedurende de evolutie bewaard is gebleven. Maar wetenschappers dachten 
lang dat alleen landzoogdieren en vogels twee verschillende slaaptoestanden doormaakten, 
namelijk slow‐wave‐slaap en REM‐slaap (Rapid Eye Movement). De laatste, geassocieerd 
met dromen, is een complexe fase waarin het lichaam gedrag vertoont dat in het ongewisse 
blijft tussen die van slapende en wakende uren. 
 
Een onderzoek waarvan de resultaten in 2016 door Science werden gepubliceerd, 
concentreerde zich op de baardagame en toonde aan dat deze hagedis ook in twee 
verschillende slaaptoestanden terechtkwam. Het veronderstelde verder dat dergelijke 
slaaptoestanden zijn ontstaan in een gemeenschappelijke voorouder van zoogdieren en 
reptielen, 350 miljoen jaar geleden. 
 
Het team van onderzoekers van de CNRS en Claude Bernard Lyon 1 University begon met het 
kopiëren van het in 2016 gedane experiment met baardagamen. Ze voerden vervolgens een 
nieuw onderzoek uit met een andere soort hagedis, de Argentijnse teju. Hun gegevens 
bevestigden dat beide hagedissen in twee verschillende slaaptoestanden gaan die gelijkenis 
vertonen met respectievelijk slow‐wave‐ en REM‐slaap. 
 
Maar hun analyse van gedragsgegevens‐, fysiologische verschijnselen en hersenactiviteit 
groef dieper en onthulde verschillen, niet alleen tussen de slaap van de hagedissen en de 

11 

slaap van zowel zoogdieren als vogels, maar ook tussen beide hagedissensoorten. Hoewel de 
menselijke REM‐slaap wordt gekenmerkt door hersenactiviteit en snelle oogbewegingen, 
vergelijkbaar met die tijdens het wakker zijn, is de corresponderende toestand in beide 
hagedissensoorten geassocieerd met langzamere oogbewegingen en, in het geval van de 
teju, hersenactiviteit die heel anders is dan op de momenten dat het dier wakker is. 
 
Deze verschillen, waargenomen door de onderzoekers, schilderen een complexer beeld van 
de REM‐slaap in het dierenrijk en openen nieuwe deuren voor onderzoek naar de oorsprong 
van onze eigen slaappatronen en dromen… en die van hagedissen. 
 
Bron: www.sciencedaily.com 
Vertaling: Yoni Muggen ‐ van Uden 
 
Persoonlijke noot: Korte tijd geleden kwam ik dit artikel tegen en het leek me wel 
interessant om dit met jullie te delen. Want hoe vaak sta je nou stil bij het gegeven of je 
leguaan eigenlijk ook droomt? En als je leguaan droomt, waar zou hij of zij dan over 
dromen? Als ik zelf een gok zou moeten wagen zou het bij onze leguaan gaan om eten, dat 
weet ik wel bijna zeker. 

 
Foto: slapende Cyclura lewisi, Fort Worth zoo, Texas 
 



11Iguana Varia 121, December 2018

11 

slaap van zowel zoogdieren als vogels, maar ook tussen beide hagedissensoorten. Hoewel de 
menselijke REM‐slaap wordt gekenmerkt door hersenactiviteit en snelle oogbewegingen, 
vergelijkbaar met die tijdens het wakker zijn, is de corresponderende toestand in beide 
hagedissensoorten geassocieerd met langzamere oogbewegingen en, in het geval van de 
teju, hersenactiviteit die heel anders is dan op de momenten dat het dier wakker is. 
 
Deze verschillen, waargenomen door de onderzoekers, schilderen een complexer beeld van 
de REM‐slaap in het dierenrijk en openen nieuwe deuren voor onderzoek naar de oorsprong 
van onze eigen slaappatronen en dromen… en die van hagedissen. 
 
Bron: www.sciencedaily.com 
Vertaling: Yoni Muggen ‐ van Uden 
 
Persoonlijke noot: Korte tijd geleden kwam ik dit artikel tegen en het leek me wel 
interessant om dit met jullie te delen. Want hoe vaak sta je nou stil bij het gegeven of je 
leguaan eigenlijk ook droomt? En als je leguaan droomt, waar zou hij of zij dan over 
dromen? Als ik zelf een gok zou moeten wagen zou het bij onze leguaan gaan om eten, dat 
weet ik wel bijna zeker. 

 
Foto: slapende Cyclura lewisi, Fort Worth zoo, Texas 
 



©2009 - 2019 SDGL, Kennis centrum voor herbivore hagedissen. 

Op alle teksten uit deze publicatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze publicatie mag worden overgenomen voor hergebruik of worden 
gedistributeerd op Internet of in andere media, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor donateurs van SDGL.

Kijk voor meer informatie op de website; www.sdgl.org
12

12 

'Vliegende' leguaan maakt hit van vakantieplaatje door geweldig getimede 
'photobomb' 
 
Vakantiefoto’s zijn vaak allemaal meer van hetzelfde. Een leuke herinnering voor de maker 
zelf, maar vrij saai voor iedereen die er niet bij was. Tenzij er gephotobombt wordt, door een 
exotisch dier. 
 
Fotomoment 
Vakantieganger Tammy Rick uit de VS was op vakantie in Puerto Rico en poseerde voor El  
Morro, een zestiende‐eeuws fort in San Juan. Terwijl Tammy haar haren glad streek en haar  
mooiste lach opzette, was er nog iemand die dat deed: een leguaan. 

Net op het moment dat de foto 
werd gemaakt, maakte het 
beestje een duik en werd 
daarmee het spectaculaire 
middelpunt. Een gevalletje 
timing van het hoogste niveau, 
kunnen we wel stellen.	
 
Viral 
Hoewel Tammy normaal 
gesproken zo rond de veertig 
likes voor een foto vangt, 
sleepte deze foto op Instagram 
bijna duizend likes binnen. Een 
mooie reden om zichzelf tot 
'viral iguana photobomb 
originator' te bombarderen. 
 
Een beetje een geintje 
natuurlijk, hoewel ze nog altijd 
niet kan geloven dat een van 
haar foto’s ineens viral ging. Leuk, vindt ze, maar ze hoopt vooral dat de populariteit van de 
foto ervoor zorgt dat er meer mensen naar Puerto Rico afreizen. 
 
Bron: lindanieuws.nl 
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Foto’s Jamaicaanse rotsleguaan (Cyclura collei) Joey Markx 
 
Zoals er in Varia 120 te lezen was is Joey Markx voor zijn stage naar Jamaica geweest om 
onderzoek te doen naar de ecologie en het gedrag van de Jamaicaanse rotsleguaan (Cyclura 
collei). In het nieuwe jaar zal Joey een verslag schrijven met zijn ervaringen tijdens zijn 
avontuur in Jamaica. Hieronder alvast enkele prachtige foto’s van zijn bijzondere reis.  
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Nieuwe (oud)donateurs 
 
 
Axel Groenveld 
 
Diana Stienen uit Eindhoven    
 
Harm de Veer uit Vinkel  
 
Anita Jansen uit Drachten 
 
 
(Weer) van harte welkom. 
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Doelgroepwinkel 2019 
 
Prijs 
(euro) 

Artikel  Code  Omschrijving 

gratis  Startnummer  Start Gratis voor nieuwe donateurs, wordt digitaal verstrekt. 

10  Verzamelnummer Iguana  BBI  308 blz met alle waardevolle artikelen uit de eerste 70 varia’s 
over Groene leguanen. Verzendkosten bedragen 4,35 euro 
binnen Nederland en 9,80 euro voor andere Europese landen. 

5  Verzamelnummer 
Ctenosaura 

BBC  116 blz met alle waardevolle artikelen over Zwarte leguanen die 
tot en met 2006 in de varia hebben gestaan. Verzendkosten in 
Nederland 3,48 euro, voor andere Europese landen 8,40 euro. 

3  Verzamelnummer  
Sauromalus en 
Dipsosaurus 

BBSD 66 blz met alle waardevolle artikelen over Chuckwalla’s en 
Woestijnleguanen uit de eerste 70 varia’s. Verzendkosten in 
Nederland 3,48 euro, voor andere Europese landen 8,40 euro. 

4  Verzamelnummer  
Uromastyx 

BBU  78 blz met alle waardevolle artikelen over Doornstaartagamen 
die in de eerste 70 varia’s hebben gestaan. Verzendkosten in 
Nederland 3,48 euro, voor andere Europese landen 8,40 euro. 

10  Iguana digitaal  ID  Een doorzoekbare cd met alle teksten en afbeeldingen uit 
bovengenoemde verzamelnummers en de tot en met 2006 
uitgekomen varia’s plus literatuurlijst (ruim 400 titels). Inclusief 
verzendkosten binnen Nederland, maar voor andere Europese 
landen zijn er 2,00 euro extra verzendkosten. 

1,50  Linnen tas met (oud) logo  TAS  Verzendkosten in Nederland 1,74 euro, voor andere Europese 
landen 2,90 euro.  

4,50  Baseball cap met (nieuw) 
logo 

CAP  Donkerblauwe one size fits all cap met groen logo. 
Verzendkosten binnen Nederland 3,48 euro, voor andere 
Europese landen 8,40 euro. 

?  Calciumlactaat  CL  Pot met 400 g melkzure kalk. Overleg met penningmeester over  
mogelijke levering – in verband met een astronomische 
prijsstijging bij de groothandel wordt even niet meer ingekocht. 

 
Bovenstaande artikelen zijn te bestellen via de doelgroepwinkel op onze website of via hellie.klaasse@sdgl.org 
dan wel telefonisch (023 5325431). Levering gebeurt na betaling van het verschuldigde bedrag op NL06 INGB 
0000 0528 74 (IBAN) met vermelding van INGBNL2A (BIC), ten name van Stg Doelgroep Groene Leguanen te 
Haarlem. Vermeld duidelijk het leveringsadres, aantal(len) en de bestelcode(s). Houd rekening met enige 
leveringstijd, het versturen is immers vrijwilligerswerk. 

SDGL is regelmatig op reptielenbeurzen in Nederland aanwezig. Daar worden uiteraard geen verzendkosten in 
rekening gebracht. Reserveer in geval van beursbezoek grote bestellingen tevoren bij de penningmeester. 
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