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De Europese Slangen Vereniging (ESV) organiseert ook 
dit jaar vo~r haar leden de jaarlijkse Slangendag, en wei 
op zaterdag 3 oktober 1998 in het Euretco Expo 
Center, Meidoornkade 24, te Houten. de plattegrond 
op de achterkant van dit katern geeft aan hoe u Houten 
en het Expo center kunt bereiken. In Houten kunt u 
ook de bewegwijzering naar de locatie volgen. 
De Slangendag opent haar deuren om 9.30 uur (en niet 
eerd~r!) en sluit om 16.30 uur. Leden van de ESV en hun 
gezinsleden (max. 2 volwassen met kinderen tot 12 jaar) 
hebben gratis toegang op vertoon van het in dit katern 
afgedrukte, originele toegangsbewijs. De toegang voor 
niet-leden bedraagt f 10,- per persoon boven 12 jaar. 
Gedurende de Slangendag is het mogelijk in onze vereni
gingsstand oude jaargangen van Litteratura Serpentium, sti
ckers, tassen, posters etc. te kopen, of informatie over de 
vereniging te krijgen. Ook kunt u zich aanmelden als lid, 
of de contributie voor 1999 betalen. In de kantine wor
·den broodjes, koffie, thee en frisdranken e.d. verkocht 
Er zijn stands van handelaren in slangen, terrariumbeno
digdheden, boeken, voedseldieren enz. Ook andere ver
enigingen zijn uitgenodigd. Tevens zijn er weer diverse 
lezingen in het Nederlands, Engels en Duits. , 

Het is mogelijk om tijdens de slangendag slangen te 
(ver)kopen. Maar: 
• Zorg voor de juiste documenten (bijv. CITES!) i~dien 

een dier óver de landsgre1;1zen wordt vervoerd; 
• Het is verboden inheemse slangen mee te 

nemen en/of te verhandelen; dit geldt voor de soor
ten Coronella austriaca, Natrix natrix en Vipera berus; 

• voor slangen die onder Wet bedreigde uitheemse 
_ dier- en plantensoorten (Budep) vallen, dienen alle 

vereiste papieren aanwezig te zijn; 
hanteer de slangen tijdens de Slangendag zo min 
mogelijk. Zorg voor een deugdelijke verpakking 
tijdens het transport en de Slangendag. 

• Het is niet toegestaan andere dieren dan slangen en 
voedseldieren (enkel muizen en ratten) te koop aan 
te bieden. 

• REGELS M.B.T GIFSLANGEN 

I.v.m. eenieders veiligheid gelden er m.b.t. gifslangen 
en de gifslangenrui~te de volgende regels: 
• Gifslang~n zijn slechts toegestaan in de speciaal daar

voor bestemde gifslangenruimte; 
• Gifslangen moeten individueel in een solide, geheel 

of gedeeltelijk transparant bakje worden verpakt. 
Het deksel dient met plakband te zijn vastgema~kt; 
er mag geen speling zitten tussen deksel en bak. De 
ventilatiegaten mogen geen gevaar opleveren voor 
beten of ontsnappingen. 

• Op de bak moet duidelijk de aanduiding GIFTIG staan, 
samen met de wetenschappelijke naam van de slang. , 

• Bakken met gifslangen mogen onder geen enkele 
voorwaarde in het gebouw worden geopend. Het is 
niet toegestaan meerdere gifslangen in een 
bakje aan te bieden. Bij overtreding zullen de 

dieren door de organisatie voor de duur van 
de Slangendag in beslag worden genomen. 

• Het is niet toegestaan met losse stapels bakjes met 
gifslangen te lopen. Trans port van meerdere bakjes 
dient te geschieden in een tas, box of iets dergelijks. 

• Het is verboden om met gifslangen door cle overige 
ruimten te lopen, tenzij voor transport naar buiten. 



Wie gifslangen heeft gekocht en naar de algemene 
ruimte of kantine gaat, kan zijn slangen in bewaring 
geven bij de Slangencrèche. 

• Bovenstaande regels gelden in de gifslangenruimte 
ook voor niet-giftige slangen. 

• Andere dieren dan slange~ of v~edseldieren (muizen, 
ratten) zijn verboden. 

• De organisatie behoudt zich het recht voor om die
ren die niet adequa_at zijn verpakt uit veiligheidsover
wegingen voor de duur van de Slangendag in beslag te 
nemen. Wat onder 'adequaat' wordt verstaan, is ter 
beo~rdeling van de organisatie. 1 

Let óp: de volgende gifslangen mogen in het kader van 
de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten 
(Budep) niet zonder ontheffing worden verhandeld of 

gekocht Vipera ammodytes, Vipera seoanei, Vipera schwei
zeri, Vipera ursinii, Vipera xanthina, Telescopus fallax. 

Op bovenstaande regels zal streng worden toe
gezien. De organisatie behoudt zich het recht 
voor om bij overtreding dieren voor de duur van 
de slangendag in beslag te nen:-en!. Aanbieden 
van dieren op de slangendag betekent dat men 
instemt met de regelementen. 

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat roken en het gebruik 
van alcohol niet is toegestaan in de ruimtes met slangen. De 
Europese Slangenvereniging is niet aansprakelijk ~oor verlies, 
schade of letsel opgelopen tijdens de Slangendag. 
De Europese Slangenvereniging qankt u voor uw mede

, werking en wenst u een prettige én leerzame dag toe. 

LEZINGEN PROGRAMMA 
11.00 uur 

12.30 uur 

14.00 uur 

De slangenfauna van het Iberisch schiereiland 
R. Veen (Nederland) 

Snakes of West Africa 
E Edwards (Engeland) 

Erfahrungen bei der Haltung und Vermehrung von Natern 
D. Schmidt (Duitsland) 
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Tegen inlevering van deze bon gratis toegang 
voor U en één van uw gezinsleden 
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