
EUROPESE SLANGEN VERENIGING 

SLANGENDAG 

ZATERDAG 20 OKTOBER 1990 

Universiteit Utrecht, afd. Bijzondere Dieren 
Yalelaan 1, De Uithof, 
Ut.recht. 



PROGRAMMA 

09.30 uur: Deuren open 

10.00 uur: Opening 
Verenigingsnieuws 

11.00 uur: Snake hunting in Texas, 
K. Tepedelen, USA 

12.00 uur: Pauze 

14.00 uur: Care and breeding of colubrid 
snakes, K. Hingley, UK 

15.00 uur: Care and breeding of Chondropython 
viridis, K. Tepedelen, USA 

16.30 uur: Sluiting 



Gedurende de Slangendag is er gelegenheid oude jaargangen, stickers, posters e.d. 
te kopen in onze Verenigingsstand. Bovendien zijn er broodjes, koffie en thee 
verkrijgbaar. 

Naast de Verenigingsstand zijn verder aanwezig: Lacerta, Tilburgse Terrarium 
Vereniging, Terra (Belgie ), The Snake (England), Reptilia (Den Haag), Fa. 
Natuur & Boek (Den Haag), en diverse slangenhandelaren. 

Er is gelegengheid uw nakweekdieren te ruilen of te koop aan te bieden. Voor 
gifslangen gelden speciale regels, waar u zich strikt aan dient te houden. 

De Europese Slangen Vereniging (ESV) is voor de komende Slangendag 
genoodzaakt regels op te stellen t.a.v. het meebrengen, verhandelen, tentoonstellen 
e.d. van gifslangen. Op vorige Slangendagen werd nauwelijks enige vorm van 
voorzorg door de leden getroffen. Ongelukken deden zich dan ook voor. Daarom 
stelt het bestuur he\ volgende vast en wordt uw medewerking hierbij gevraagd: 

- De ESV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of létsel welke 
voortvloeit uit beten van slangen, al of niet giftig. 

- Gifslangen mogen het gebouw uitsluitend binnen na schriftelijke opgave aan het 
bestuur. 

- Transport van gifslangen in zakken is niet toegestaan. 

- Gifslangen moeten individueel, in solide, doorzichtige plastic bakjes worden 
verpakt. Het deksel dient met breed plakband te zijn vast gemaakt. Er mag geen 
speling tussen deksel en bak zitten. De ventilatiegaten mogen geen gevaar 
opleveren voor beten of ontsnapping. Op de bak moet een sticker met er op in 
het rood GIFTIG zijn bevestigd. Tevens moet in blauw de latijnse naam worden 
vermeld. 

- De bak mag nimmer geopend worden. 

- Losse stapels bakken met gifslangen mogen uitsluitend door het gebouw 
worden vervoerd in een tas, doos o.i.d. naar de kamer waar verkoop, ruilen e.d. 
van gifslangen is toegestaan. 

- Het nuttigen van alkoholische dranken in het hele gebouw is verboden. Bij 
gebleken onbekwaanheid t.g.v. alkoholgebruik wordt de toegang tot het gebouw 
ontzegd. 

- Personen die zich niet aan deze regels houden worden terstond uit het gebouw 
verwijderd. 
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