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* * * 

SLANGENDAG 

Op zaterdag 19 oktober aanstaande organiseren wij weer onze jaarlijkse Slangendag in Utrecht. 
Deze vind plaats in het hoofdgebouw van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 
van Utrecht, Yalelaan 1, De Uithof, Utrecht. Vanuit het centrum van Utrecht is De Uithof 
bereikbaar met buslijn ll. De dag begint om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. 

Tijdens de Slangendag worden weer een aantal lezingen gehouden door sprekers uit 
binnen- en buitenland. Verder is er gelegenheid om bij de verenigingsstand oude jaargangen, 
posters, e.d. te kopen of om informatie te vragen. Ook maken steeds meer leden van de 
gelegenheid gebruik om hun contributie voor het volgend jaar te betalen. In de kantine zijn 
weer koffie, thee, broodjes en frisdrank te verkrijgen. 

Er zijn ook stands aanwezig van andere verenigingen en van handelaren met 
bijvoorbeeld boeken, terrariumbenodigdheden en voedseldieren. 

Het is mogelijk om op de Slangendag slangen te ruilen of te (ver-)kopen. Daarbij 
moeten wel enige regels in acht worden genomen: 
1. Het is verboden inheemse slangen ( en andere reptielen) mee te brengen. Dit zijn dus: 

Coronella austriaca - gladde slang; 
Natrix natrix - ringslang; 
Vipera berus - adder. 

2. Voor gifslangen gelden speciale voorwaarden: 
Gifslangen mogen uitsluitend in de daarvoor bestemde ruimte aanwezig zijn. 
Gifslangen moeten vervoerd worden in goed gesloten dozen (geheel of gedeeltelijk 
doorzichtig), die op de Slangendag NIET geopend mogen worden. Vermeld de naam van 
de slang op de doos. 

3. Wij willen u er op wijzen dat er voor in- en uitvoer van slangen ( en andere dieren) vaak 
documenten nodig zijn. 

Wij hopen dat u ook dit jaar weer met plezier een interessante Slangendag kunt bijwonen. Voor 
verdere informatie kunt u bellen naar: 
- Guido Games, tel.: 079-416592 
- Pieter Stoel, tel.: 030-894157. 

* * * 

TERRARIUMDAG AMSTERDAM 

Op zaterdag 21 september 1991 organiseert de Tilburgse Terrarium Vereniging in samenwerking 
met Herpetologisch Centrum Holland een reptielen-, amfibieën- en insektendag in "De Open 
Vaart", Hagedoornplein lb, Amsterdam-Noord. De aanvang is om 9 uur en de entree is gratis. 

Er worden een aantal interessante lezingen verzorgd: "Bescherming en woongebieden 
van amfibieën en reptielen in Nederland", door G.J. Martens; "Slangen in Australië", door H. 
v.d. Rijst; "Parasitaire aandoeningen bij reptielen", door Prof. P. Zwart; "Boa's en pythons", 
door F. Verstappen en B.v.d. Heyden; "Gifkikkers en kameleons", door G. v.d. Berg. 

Inlichtingen: Ad Koot, tel.: 020-6342419. 


