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De Europese Slangen Vereniging (ESV) organiseert dit jaar voor haar leden de jaarlijkse 
Slangendag op 28 oktober 1995 in het Furetco Expo Center, Meidoorn kade 24, te Houten. 
De plattegrond op de achterzijde van dit katern geeft aan hoe u Houten kunt bereiken. 
In Houten kunt u dt· b,·wegwijzering naar de locatie volgen. 

Het groot aantal bezoekers van de Slangendag noopt ons tot het heffen van entree 
aan niet-leden, zodat we de kosten enigszins in de hand kunnen houden. De toegang voor 
niet-leden bedraagt f JO.-. Leden en hun gezinsleden kunnen op vertoon van de in dit 
nummer bijgesloten bon gratis naar binnen. 

Gedurende de Slangendag is het mogelijk in onze verenigingsstand oude jaargangen 
van Lillerafllra Serpentiwn, stickers, posters e.d. te kopen, of informatie over de vereniging 
te krijgen. U kunt zich ook aanmelden als lid, of de contributie voor 1996 betalen. In de 
kantine worden broodjes, koffie, thee en frisdranken verkocht. 

Er zijn stand van handelaren in slangen, terrariumbenodigdheden, boeken, voedseldieren 
enz. Ook andere verenigingen zijn uitgenodigd. 

Het is mogelijk om tijdens de S!angendag slangen te (ver)kopen. Maar: 
a zorg voor de juiste documenten indien een dier over de landsgrenzen wordt vervoerd; 
a het is verboden inheemse slangen mee te nemen; dit geldt door de soorten Coronella 

austrica, Natri.x natri.x en Vipera benis; 
a voor slangen die onder de Wet Bedreigde Diersoorten (BUO) vallen, dienen alle papieren 

aanwezig te zijn; 
a hanteer de slangen tijdens de Slangendag zo min mogelijk. 

Voor gifslangen gelden bovendien de volgende regels: 
a gifslangen worden alleen toegelaten in een speciaal daarvoor bestemde ruimte; 
a gifslangen moeten individueel in een solide, geheel of gedeeltelijk transparant bakje 

worden verpakt; het deksel dient met plakband te zijn vastgemaakt; er mag geen speling 
zitten tussen deksel en bak; de ventilatiegaten mogen geen gevaar opleveren voor beten 
of ontsnappingen; 

a op de bak moet een sticker zijn geplakt waarop duidelijk GIFTIG staat, samen met 
de wetenschappelijke naam van de slang; het transport van gifslangen in zakken is dus 
niet toegestaan; 

a de bak mag tijdens de S!angendag niet geopend worden; 
a het is niet toegestaan om met stapels losse bakjes naar of van de slangenruimte te lopen: 

transport van verscheidene bakjes tegelijk moet in een tas box, doos e.d . plaatsvinden; 
a het i~ niet toegestaan om andere dieren dan slangen en voedseldieren, zoals spinnen, 

hagedissen e.d. aan te bieden. 

De Europese Slangen Vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel opgelopen 
tijdens de Slangendag. 

Wij wijzen u erop, dat er in het gebouw niet gerookt mag worden en dat er geen 
alcoholhoudende dranken mogen worden genuttigd . Wij rekenen op uw medewerking en 
hopen, dat u dit jaar weer aanwezig zu lt zijn op de Slangendag. 



PROGRAMMA 

09.30 uur: 

11.00 uur: 

13.00 uur: 

15.00 uur: 

16.30 uur: 
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Deuren open 

De verzorging en kweek van Natrix-soorten; 
Steven Bol 

The various species of Trimeresurus; 
John Tashjian 

Sandrennattern (Psammoplzis) im Terrarium; 
Frank Brandstätter 

Sluiting 
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