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BESTUURSMEDEDELINGEN 

* * * 

Geachte leden, 

Het is mij een genoegen u te kunnen meedelen, dat onze vereniging haar 10-jarig bestaan 
heeft kunnen afsluiten met de invoering van een nieuwe naam, namelijk Europese Slangen 
Vereniging en zoals u ziet, starten we 1991 met een vernieuwde uitvoering van het blad 
Litteratura Serpentium. 

Al lang koesterden velen van ons de wens het blad uitgevoerd te zien in een betere 
kwaliteit papier en met een professionelere lay-out. Door de iets grotere afmeting van het 
blad en een kleiner lettertype, hebben we flink kunnen bezuinigen op papier, zonder 
inhoudelijk ook maar enig compromis te hoeven sluiten. U blijft dus dezelfde hoeveelheid 
tekst houden die u gewend bent. Ook de kleurenfoto's komen mooier over. Dit alles is 
gelukkig mogelijk gebleken zonder contributieverhoging. 

Teneinde betalingen voor buitenlandse leden te vergemakkelijken, heeft de 
vereniging bankrekeningen geopend in Engeland en Duitsland. 

Wij wensen u van harte veel leesplezier en succes met uw hobby toe. 

SLANGENDAG 
Op 20 oktober 1990 werd alweer voor de tiende maal een Slangendag georganiseerd, net 
als in het voorafgaande jaar in het gebouw van de afdeling Diergeneeskunde van de R.U. 
Utrecht. 

Wij willen als eerste het Universiteitsbestuur bedanken voor het ter beschikking 
stellen van het gebouw. Maar ook alle andere medewerkers worden ten zeerste bedankt 
voor hun hulp. Zonder de inzet van hen allen zou het niet mogelijk zijn om een Slangendag 
te organiseren. 

Hoewel de aankondiging van de Slangendag erg laat in Litteratura Serpentium 
verscheen, was de opkomst, met name van de buitenlanders, overweldigend. Naar aan
leiding van de ervaringen uit 1989 was de afdeling 'gifslangen' verhuisd naar een ruimer 
onderkomen. 

Van de geplande lezingen kon de lezing van Kevin Hingley helaas niet doorgaan, 
maar Wolfgang Grossmann was bereid om in zijn plaats een lezing te verzorgen. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde Slangendag, waar vele mensen informatie 
hebben gekregen en de gelegenheid hebben gehad om contacten te leggen met andere 
slangenhouders. 

Wij hopen ook het komende jaar (op 19 oktober 1991) weer een Slangendag te 
organiseren en nodigen u nu alvast uit deze te bezoeken. 

P. Stoel, 
vooorzitter E.S.V. 




