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I NLE I DING

Dit artikel schetst die u'itrustingsonderdelen, die
de auteur bjjzonder bru'ikbaar zijn gebleken bii
het jn gevangenschap houden van s'langen.
De meeste h'ier beschreven voorwerpen ziin bestemd
voor het vangen of vasthouden van dieren, en kunnen dus bru'ikbaar zijn voor het vangen in de natuur. Er worden voortdurend njeuwe, bruikbare ideeideeën ontwikkeld, die bii het verzorgen van slangen van djenst ziin. Het is van wezenliik belang,
om anderen te helpen hun vaardigheid te vergroten
en daarmee hun succes bii het in gevangenschap
houden en kweken.

DE SLANGENHOUDERSUITRUSTING

De slangenhaak.
Deze 'is waarschijnlijk

het bekendste en meest gebru'ikte onderdeel van het slangenhoudersmaterieel
Het'is een steel, zo lang a1s nodig is voor het
doel en het gemak voor de gebruiker, met aan het
uiteinde een L- of T-vorm'ige haak. Het haakuiteinde wordt gebruikt om de kop van de slang (niet de
nekl) vast te drukken, voordat men hem met de hand
achter de kop pakt. Een andere gebru'ikswiize is,
de slang er eenvoudig in het midden van het lichaam mee op te scheppen en hem er - terwiil hii
op de haak'in balans hangt - mee naar een andere
plaats te brengen. Het is aan te bevelen de slang
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altijd

op een zachte ondergrond vast te drukken,
zoals een lap schuimrubber. Dit vermindert het ris'iko van beschadiging van de kop en de nek, terwijl het bovendien minder kracht vraagt om het

dier stil te houden.
In Amerika is er tenminste

één gespecialiseerde

firma d'ie uitstekende speciaal vervaandigde slangenhaken

levert. Het grondprinc'ipe van deze haken

is zoals aangegeven in fig. 1, te weten een teruggebogen haak. Het voordeel van dit ontwerp 'is, dat
als een slang ermee wordt opgetild, hij vanzelf in
de hals van de haak glijdt, waardoor de steel minder gemakkelijk draait in de hand bij het hanteren.
Als de haak hoger wordt getild dan de steel, za1
de hals van de teruggebogen haak de slang verhinderen langs de steel naar de hand van de hanteerder te glijden - een belangrijk punt b'ij het hanteren van g'iftige exemplaren. Deze teruggebogen
vorm is daarentegen last'ig te hanteren jn bakken
of op plaatsen met een beperkte toegankefijkhejd.
Voor d'ie situaties verdient de eenvoudige L-vormige haak de voorkeur.
De adderring.

Dit is

een variant op de slangenhaak, gebruikt om
zwaar gebouwde soorten op te pakken, 'in het
bijzonder adders. Deze s'langen raken gemakkelijk
beschadigd a1s ze b'ij de hals worden opgetild, tengevolge van hun lichaamsgewicht. Dit stuk gereedschap heeft de vorm van een ring, bevestigd aan

trage,

158

steel, waarbii de doorsnede van de ring iets
groter is dan die van het lichaam van de slang die
ópget'ild moet worden. De ring wordt over de kop
een

van de slang geschoven en de s'lang kan door de
ring kru'ipen totdat deze over het m'idden van het
lichaam zit. Dan kan het dier opgetild worden,
daar het in balans is en niet uit de ring kan va1len. De meeste slangen zullen op dit moment de
ring omklemmen als ze omhoog get'i1d worden. 0pgemerkt dient te worden, dat er een relatief lange
steel nodig is om de slang buiten het bereik te
houden waarbinnen hii de hanteerder zou kunnen biiten. Als de slang opgetild is, is hii n'iet in
staat langs de steel naar de hand van de hanteerder te glijden. Mocht hij echter kans zien uit de
ring te kruipen, dan is er geen m'idde1 om hem snel
vasl te drukken, zodat er altiid een konvent'ionele
slangenhaak beschikbaar d'ient te ziin.
De vangstok.
Deze heeft de vorm van een

steel met een trekker
schaarklemmen bedie
beklede
de
handgreep,
langs
dient aan het andere eind. De klemmen houden vaak
ook een L-vormige haak in, d'ie het gemakkeliik
maakt de slang in de kaken van de klem te scheppen.
De slang wordt zachties maar stevig in de klem gegrepen, waarb'ij de kracht door de trekker gekontroleerd wordt.
Vangstokken zijn veelvuldig gebruikt bii het in
het wild vangen van slangen, vooral van snelbewegende soorten zoals cobra's en mamba's. Herhaaldeliik vertonen deze pasgevangen exemplaren uitgebre'ide I 'ichaamsbeschadi gi ngen tengevol ge van onoordeelkund'ig gebruik van vangstokken. Deze slangen eten zelden en sterven meestal spoedig. Vangstokken z'ijn waarsch j jnl iik de meest m'isbruikte

of verkeerd gebruikte onderdelen van de s'langenuitrusting. Het is altijd beter een andere techniek
te zoeken, aangezien het risiko van beschadiging
te groot is, vooral bji ongeoefende gebruikers.
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De riemstok.
De riemstok is een steel met een bekleed uiteinde,
waartegen een verstelbare leren strop de nek van
de slang kan klemmen. Het is een kombinatie van
de adderring en de vangstok. De slang wordt ertoe
aangezet door de verwijde lus te kruipen aan het
einde van de stok, waarna de lus wordt aangetrokken om de slang vast te houden, terwijl frel tichaam van het djer jn de lengte ondersteund wordt

door de steel, om zelfverwonding van het dier te
voorkomen.

Dit apparaat is vroeger populair geweest onder mensen dje cobra's moesten hanteren, maar het gebru.ik

ervan is grotendeels overgenomen door de vangstok.
Het opnemen ervan in dit overzicht gebeurt uit het
oogpunt van volledigheid, en het gebruik ervan
wordt niet serieus aangeraden. Het loslaten van de
slang is het gevaarlijkste moment voor de hanteerder, aangezien de lus vaak niet los genoeg komt om
de slang vrij te laten ontsnappen.

plastic buis.
Doorzichtige hardplastic bu'izen zijn bruikbaar om
slangen 'in bedwang te houden, te onderzoeken en te
behandelen. De slang wordt ertoe aangezet de buis
in te kruipen doordat men het ene eind over zijn
kop schuift, en hem zachtjes op zijn staart t'ikt.
De doorsnede van de buis moet maar iets groter
z'ijn dan die van de slang zelf om deze geen gelegenheid te geven zich om te draaien. De slang kan
in de buis opgesloten worden door middel van luchtdoorlatende stoppen. Sleuven en gaten die tevoren
in de buis gemaakt zijn, kunnen gebruikt worden om
het dier te bereiken voor doeleinden als injekties
geven of het verwijderen van ooghuid die 'is blijven z'itten.
Slangen kunnen er soms toe gebracht worden te eten,
als voedsel vóór ze in de buis gebracht wordt of
als het vóór de slang in de buis gebracht wordt, c.Q.
in zijn bek wordt gestopt. Dit is de veiligste meDe
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thode om gift'ige soorten

te dwangvoederen.

De rjemplank.
Dit is een houten plank met een halfronde dwarsdoorsnede, met een aantal banden van elastische
stof, aan één zijde bevestigd. Deze banden passen
aan de andere z'iide op repen kl'itteband. Het dier
wordt over de bovenkant van de plank gelegd, waarna de banden er overheen worden getrokken om het
zonder onnodige wurging stevig vast te zetten.
Als hij eenmaal vastgezet is, kan de slang gemakkelijk onderzocht en behandeld worden naar behoef-

te.

De klemdoos.

Dit is waarschijnliik
rate techniek

de op

om slangen

dit

moment meest accu-

te meten, 'in het biizon-

der bruikbaar voor het meten van jongen. Een aan
de bovenz'ijde open doos wordt aan de binnenzijde
met dik schuimrubber over de bodem bekleed. 0m de
slang te meten, legt men hem in de doos en drukt
hem voorzichtig maar stevig in het schuimrubber
met behulp van een vel doorz'icht'ig plastic even
met water aflang en breed als de doos. Met een
'li jn
op het p'lasmen
een
viltstift
trekt
wasbare
Later kan men
van
de
s1ang.
tic over de ruggegraat
getekende
lijn 1egde
draad
langs
een niet-rekbare
gen, aftekenen op de lengte en vervólgens meten.
Deze meting geeft vrij nauwkeurig de lengte van de
slang aan, aangezien deze niet zoals bii andere
meettechnieken op enigerlei wiize wordt uitgerekt.
S1 angenzakken.
De gewone manier om slangen

te vervoeren, is in
gaat
het
vervoeren goed, voorstoffen zakken. Zo
opgesteld dat ze in een doos zonder scherpe kanten
worden verpakt, en niet aan extreme temperaturen
worden blootgesteld.
De bruikbaarste slangenzakken ziin die, welke veel
dieper zijn dan breed. Een stuk lint kan aan een
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kant ongeveer 20 cm van de bovenkant wonden vastgenaaid, zodat de bovenkant gedraaid kan worden,
omgeslagen en met het ljnt vastgeknoopt. Het is
misschien overbodig te zeggen, maar zorg ervoor
dat de kop en de nek van dó slang n.iet óovenin de
zak zijn als u draait en vastbinàt.
51 angenzakken van rotvrj j , I uchtdoorl atend , I addervrij ny1on, met een sterke polyestendraad genaa.id,
aan de onderzijde een eind boven de bodem dichtgenaaid, z'ijn ideaal voor giftige soorten. De doorzichtighe'id van het ny'lon maakt het mogel.ijk precies te zien waar de kop van de slang zich bevindt,
terwijl de afgenaaide ondenkant het veiliger legen
van de zak bij gevaarlijke exemplaren mogelijk
maa

kt.

Polytheenzakken (van doorzichtjg plastic).
Plastic zakken zijn bruikbaar om kleinere exemplaren in vast te houden. De slang wordt.in de zak gedaan en gedwongen om de kleinste opgerolde houding
aan te nemen doordat de zak wordt dichtgedraaid.
0p dgze manier wordt de slang bijna volledig onbeweeglijk gehouden. Deze techn'iek is in het bjjzonder nutt'ig voor het toedienen van onderhuidse of
van intramusculaire injekties.
Schui I /verhu'i ski stjes .
Gevangen slangen zijn minder gespannen

als ze de
mogelijkheid krijgen zich naar believen te verberggn. Dit is helaas niet altijd mogelijk bij exemplaren die tentoongeste'ld worden, maar het principe kan nuttig worden gebruikt om tentoongestelde
slangen te vangen in verband met verhuizing naar
een andere bak. Maar weinig dierentuinen bouwen
permanente verhuiskisten achter de slangenbakken.
Waar dat wel het geval is, is het zeer iuccesvol
gebleken, in het bijzonder voor het vejl.ig ondenbrengen van gift'ige soorten. Als er losse kistjes
worden gebruikt, vergemakkelijkt een spits toeiopende vorm het eru'it halen van de slang als deze
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niet wil, en 'is het netjes opbergen van niet gebruikte kistjes ook gemakkef iiker. Een valdeur is
handig om de dieren in de kisties te vangen. Voor

cobra's en mamba's liiken lange, smalle k'isten het

aantrekkelijkst te zijn.

Schu'ilkisten moeten geplaatst worden in samenhang
met het type en de gewoonten van de slangen die erin moeten, bijvoorbeeld hoog in de bak b'ii boombewonende soorten, en op de bodem voor bodembewonende soorten.
De 'inwendige afmetingen van de kist d'ienen af te
hangen van het formaat van de d'ieren. De meeste
slangen ziin thigmotactisch, dat w'il zeggen dat ze
z'ich het veiligst voelen als ze zich kunnen.qerschuilen in een heel enge ruimte, zodat hun lichaam in kontakt is met het gehe'le omringende oppervlak. 0m de slangen entoe aan te zetten de
schuilkist te verlaten, kan deze overeind gezet
worden met de opening op bodemhoogte. De siang
vindt deze houding meestal ongemakkelijk en za1 te-

voorschijn komen.
Het verd'ient vaak de voorkeur een slang 'in een
verplaatsbare schuilk'ist te laten als hii verhuisd
moet worden, l'iever dan dat een andere vangmethode
wordt gebruikt. Dit geldt vooral voor zeer grote
pythons en boa's, die voor lange t'iid van het eten
kunnen geraken, doordat ze door mensen gehanteerd

zjjn.

Pl akband.

de meeste gevallen is plakband van bruin papier
beter dan doorzicht'ig plastic plakband. Kleine
stukjes kunnen worden gebruikt om biiterige slangen tijdel'iik te muilkorven, zodat ze vrii behandeld kunnen worden.
Onder verdoving gebrachte slangen kunnen het beste
op de operatietafel vastgeplakt worden om alle
's'langachtige' bewegingen onder kontrole te houden
die zelfs bii zwaarverdoofde slangen kunnen optreden. Vaak bliiven er na een vervelfing oogkapies

In
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zitten. Deze kunnen gemakkelijk verwijderd worden
door een klein stukje plakband tegen het oog te
drukken, waarna het kapje gewoonlijk in het geheel

kan worden weggetrokken. Als het plakband eenmaal
vastzit, kan men het het beste voorzichtig in de rjchting van de staart wegtrekken.
Als één kant van het kapje is vrijgekomen, kan het
met een pincet voorzichtig worden verwijderd. 0og-

op het oog

kapjes d'ie lang zijn blijven zitten, z'ijn moeilijk
te verwijderen, met een groot rjs'iko voor blijvende beschadig'ing van het oog. In deze gevallen moet
het eerst zacht gemaakt worden door het in water
te weken of in te smeren met een vochtinbrengende
crème.

Tangen.

Lange chirurgische schaartangen zijn buitengewoon
bruikbaar voor het aanbieden van prooi aan individuele exemplaren. Als men een tang gebru'ikt, wordt
de slang niet zo afgeleid door de hand van de ver-

zorger, en zal

hij zich beter op de prooi richten.

in een groep kan men zo ind'ividueel voedsel aanbieden. De tang mag men nooit gebruiken om er een slang mee op te pakken, omdat
hij waarschijnlijk zeer ernstige weefselbeschadigingen za1 veroorzaken. Tangen van ongeveer 25 cm
'lang lijken
het bru'ikbaarst. Aquariumtangen en
plantstokjes kunnen dezelfde toepassing krijgen.
Schuwe exemplaren

Opschep'lepel s .

Lepels met een lange steel maken het opscheppen
van uitwerpselen en urine mogelijk met zo we.inig
mogelijk storen van de terrariumbewoners. Als mán
de 1epe1 in een rechte hoek op de steel buigt, kan
het gebruik in een terrarium met bovenopening vergemakkelijkt worden.
Schilden.

Kleine schilden van triplex, bekleed met kurk of
op maat gesneden plast'ic van een deksel, kunnen
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bruikbaar zijn om de uitval van een boze slang af
te weren. Zij zi jn het bruikbaarst als men de
kooien van grote boTden schoonmaakt, waarvan het
temperament onvoorspelbaar is. Men moet nooit op
schilden vertrouwen om de aanval van een giftige
slang af te wenen, aangezien het risiko hiervan te

groot is.

De nestmuizenpomp.

Dit instrument

werd ontworpen, ontwjkkeld en voor
het eerst vervaardigd door Ralph J. Sheperd
(Seatt1e, Washington, USA). Deze techniek wordt nu
op ruime schaal gebruikt door met succes kwekende
herpetologen 'in de Verenigde Staten en Engeland.
Ik had het geluk een exemplaar van de muisjespomp
te krijgen van Warren Jones toen ik Seattle bezocht in augustus 1980. Sindsdien zijn er door
verschillende geínteresseerden door het hele land
kopieën van gemaakt, en is hij alom geaccepteerd
als de beste voedingsmethode die op dit moment beschikbaar is zowel voor voedselweigerende jongen
als volwassen dieren.
De pomp heeft de vorm van een roestvrijstalen
spuit met een speciaal mondstuk (zie fig. 2). Het
nestmuisje wordt met behulp van de zuiger door de
zijkanalen aan het eind van het spuitmondstuk door
het hoofdkanaal geperst. Djt proces wordt zo vaak
herhaald tot elk botje zo klein is, dat het geen
risiko meer oplevert voor beschadiging van de keel
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tot de muis geheel vermaald is.
is verder, het mondstuk b'ij de slang

van de s'lang, dus
De techniek

in te brengen, waarbij het lepelvormige uite'inde
gebruikt wordt om de bek te openen. De volle pomp
wordt dan zachtjes geleeqd 'in de keel van de s1ang.
Dan haalt men de pomp weg en masseert het voedsel
naar de maag. In handen van een geoefend gebruiker,
gaat dit alles heel sne1, zodat de stress bij het
dier tot een m'inimum beperkt wordt.
Jongen dje op deze wijze worden gevoed, groeien
ongeveer even snel als vrijwillig etende broertjes
en zusjes. Dit vermindert het vaak grote verschil
in formaat tussen jongen van één 1egse1, en zorgt
ervoor dat ze allemaal b'innen ruwweg dezelfde tijd
z'ijn. Andere slangen die ander voedsel
vere'isen, kunnen ook zo gevoed worden, als het
voedsel zacht genoeg is om door de pomp te kunnen.
Bovendien kunnen volwassen slangen zo gevoed worden als het mondstuk wordt verlengd met een plasvolwassen

tic slangetje, tot vlakbij of in de maag.

is echter op zijn plaats
gebruik
pomp
wat het
betreft. Het is mogevan de
lijk de slokdarm van de slang ermee stuk te maken.
De oorzaak hiervan is één van bejde volgende: ofwel een te grote druk, gevolgd door een plotselinge uitbarsting, ofwel een te grote hoeveelheid
inqebracht voedsel. Het drukprobleem is te wijten
aan een onvoldoende aantal keren doorpersen van
de nestmuis, of wat dan ook, door de pomp om het
goed vloejbaar te maken, of aan een te grote op de
pomp u'itgeoefende druk. Een luchtdichte afdichting
van de zuiger is niet nodig en ónwenselijk en
leidt tot onge'lijke werkdruk.
Vanwege de doelmatigheid van de pomp is de verleiding groot te overvoeren. Overweeg daarom zorgvuld'ig wat de mi nima I e hoeveel hei d i s di e verl angd
wordt. i'len kan beter wat vaker voeren dan dat men
weinige keren grote hoeveelheden voert.
Een waarschuwend woord
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Het is goed te weten welke hulpmiddelen er zljn om
slangen te vangen, te vervoeren en te behandelen.
Echter, veel van de hierboven genoemde attributen
kunnen in de handen van ondeskundigen de slangen
ernstig beschadigen. Het betreft dan vooral gereedschap wat in de slang moet worden ingebracht.

betreft het vang-gereedschap kunnen we nog
stellen dat ook d'it materiaal overbodig begint te
raken, gezien het toenemend aantal succesvolle na-

Wat

kweken. Voor
kan deze

ria

het hanteren van de dieren in terralijst natuurlijk best nuttig zijn.
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