
SLANGENDAG 1987 
georganiseerd door de 

Nederlandse Doelgroep Slangen 

op zaterdag 17 oktober a.s. 

in het Botanisch Laboratorium 

Lange Nieuwstraat 106 te Utrecht 
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zaal open (de koffie is klaar). 
opening door de voorzitter en mededelingen 
over vereniging en tijdschrift. 

Robert Jooris Problematiek bij het houden 
van gifslangen, in het bijzon-
der van de palearktische 
adders (Viperidae). 

koffie pauze 

Gerrie Dorrestein Geneesmidde Zen toediening bij 
slangen. 

lunch pauze 

Henri Kratzer De zuidzeeboa's van het ge-
slacht Candoia. 

Klaus Dieter Zuidoostaziatische slangen van 
Schulz het geslacht Elaphe. 

thee pauze 

Henri Kratzer Costa Rica - herpetologisch 
kleinood tussen Atlantische 
Stil Ze Oceaan. 

sluiting door de voorzitter 
aankomst in restaurant 11 Zorba de Griek", 
Voorstraat 61, Utrecht. 

en 

gezamenlijke maaltijd en nablijven ter af
sluiting van de Slangendag 1987. 

In verband met de grote aantallen bezoekers uit het 
buitenland zullen alle voordrachten in het nederlands 
of duits en tevens in het engels worden gehouden. 

Sorekers: Robert Jooris, Wetteren, België; Drs. Gerrie 
Dorrestein, Afd. Bijzondere Dieren, Rijksuniversiteit 
Utrecht; Henri Kratzer, Zürich, Zwitserland; Klaus Dieter 
Schulz, Alsdorf, West Duitsland. 



Verdere evenementen tijdens de Slangendag: 

- Er wordt een verloting gehouden, waarvan de opbrengst 
geheel ten goede zal komen aan ons blad 11 Litteratura 
Serpentium 11

• Er zijn een aantal fraaie prijzen te 
winnen. 

- Er is een advertentiebord aanwezig waar u vraag & 
aanbod advertenties kunt opplakken. 

- Er zijn een aantal reptielenverenigingen uitgenodigd 
met een stand te komen, waar u informatie kunt krij
gen over lidmaatschap en tijdschrift, o.a. Tilburgse 
Terrarium Vereniging, Terra, Reptilia en Lacerta. 

- Er zullen aan aantal Nederlandse importeurs van slan
gen aanwezig zijn, o.a. Interrep Den Haag en Kameleon 
Tilburg. 

- De Firma Natuur en Boek uit Den Haag zal met een 
stand aanwezig zijn om reptielen- en terrariumboeken 
te verkopen. 

- De Firma Vos uit Amsterdam zal aanwezig zijn om aller
lei medische attributen te verkopen zoals lange pin
cetten, sondes, enz. 

- De Firma Vivaria uit Amsterdam heeft een stand met 
terraria. 
De leden worden in de gelegenheid gesteld om hun na
kweekdieren mee te brengen om te ruilen of te verko
pen. 

- In onze Doelgroepsstand zullen oude jaargangen, 
stickers, sweaters en posters (!) te koop zijn. 

- In de kantine zullen koffie, thee, frisdrank, koeken, 
koude lunches (broodjes, salades), enz. tegen rede
lijke prijzen verkrijgbaar zijn. 

Wilt u meer informatie? neem dan kcntakt op met onze 
secretaris: Jaap Kooij 

Langervelderweg 137 
2211 AG Noordwijkerhout 
Tel. 02523 - 75616. 



Het Botanisch Laboratorium ligt aan het einde van de Lange Nieuwstraat. 

Vanaf het station (uitgang Centrum) kunt U door het winkelcentrum Hoog 
Catharijne (richting Vredenburg) lopen en vervolgens koers zetten naar de 
Domtoren . Vanaf het Oomplein loopt een straat in zuidelijke richting, die 
eerst even Korte Nieuwstraat heet en daarna Lange Nieuwstraat. 

Ook kunt U vanaf het station (uitgang Centrum) bus 2 nemen en uitstappen 
bij de halte "Centraal Museum". U staat dan vlak.bij het einde van de 
Lange Nieuwstraat. 

Automobilisten die over een van de autowegen komen kunnen het eenvoudigst 
als volgt rijden: 
Neem de afslag • Ult"iich¼.- oost•. Kies onderaan die afslag de richting 
Utrecht-Centr1.111. Na 5 stoplichten komt U bij de singel. Daar volgt U de 
wijzer "Bunnik-Houten• voor (brom)fietsers en 40 meter daarna het bord 
"Utrecht-CentrU111". 
Verder kunt U zich aan de hand var. het schetsje oriënteren. Daarop zijn 
ook de plaatsen aangegeven waar 's zaterdags meestal wel parkeerruimte is. 


