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~LANGENDAG 5 OKTOBER 2002
SNAKE DAY 5TH OCTOBER 2002
De Europese Slangenvereniging (ESV) houdt op 5oktober 2002 hoor joorhjkse Slongendag. Dit gebeurt in Expo Center Eurelco, Meidoomkode 24,
Houten. De plattegrond op de achterkant van ort katern geefi aan hoe u
Houten en het Expo Center Euretco kunt berei'ken. De Slongendog opent
hoor deuren om 9.30 uur en ~uit om 16.30 uur. Leden van de ESV hebben
grolis toegang op vertoon van het in ort katern afgedrukte, originele toegangsbewijs. Kinderen tot 12 jaar onder begeleictmg van een volwassene
hebben eveneens grolis toegang. De toegangsprr~ voor niet-leden
bedraagt € 5,50. Gedurende de Slongendag is het mogelijk in onze
verenigingsstond oude jaargangen van litterotura Serpentium, stick815 en
tossen Ie kopen. Ook kunt uhier informatie over de vereniging krijgen en
kurrt uzidt ok lid opgeven. In de tolrijke stands van handelaren kunt u
slangen, terrariumbenodigdheden, boeken, voedseldieren elt kopen. Ook
mdere verenigingen presenteren zidt. Het is mogelijk hjdens de Slongendog wngen Ie (ver)kopen. Moor:

The Europeon Snake Soóaty v,;n orgonise ils onnual Snm(e Day on Saturdoy 5th October 2002 ut Expo Center Eurelco in Houten (5 km south of
Utrecht) in the Netherlonds. The oddress is Meidoomkade 24, Houten and
lt mn be reoched by regionol coodi from Utrecht nn1woy slulion or by coodi
from Houten ror1woy stolion. lf you trovel by cor choose exil 'Houten' on
the A27 and follow the signs for the industrial park 'Doomkade' (oko see
mop ful1her on). The Snoke Day opens al 9:30 hours and doses at 16:30
hours. Admission is free for members of the furopeon Snoke Society and
!heir children in the age under 12 yeors, prnvided fheot bring the qnol
errtronce ticket which you mn find on these pages. Non-members pay on
entronce fee of € 5,50. During the Snoke Day you can gat i1formotion al
the Society stond, buy bock volumes of littumtum Stttpentun, T-shirts or
renew you membership of the European Snoke Sodety. lhere v,;n be stands
of commertiol dealers offering snokes, terrariums, terrarium equipmenl,
hooks, prey onimok elt

• zorg voor de juiste documenten (biivoorheekl Gtes)
• het is vemoden inheemse wngen mee Ie brengen (Carane/la auslrioco; Namx natrix en V',pera heros)
• voor wngen öie onder de Wet bedreigde uitheemse dieren (Budep)
vollen, dienen alle vereiste papieren aanwezig Ie Zijn
• hanteer de wngen tï)Clens de Slongendag zo min mogelijk. Zorg voor
een deugdelijke verpakking hjdens het transport
• het is niet toegesloon andere meren dan wngen en voedseldieren
(enkel muizen, rullen, konijnen, kwartels of~) aan te bieden

Il is possible to buy or seU snokes al the Snoke Day, hut under certoin strid

REGB.S M.B.T. GIFSlANGEN
Ten behoeve van eenieders veilkJl,eid gelden er mei betrekking lot g~wngen en de ~ngenruimte de volgende regels:
• Gifslangen ZJjn slechts toegestaan in de spedool doorvaar bestemde g~wngenruimte
• Gifslangen moeten individueel in een sotide, geheel of gedeehelijk
tronspornnt bokje worden verpakt. Het deksel ÖJen! mei plakband vastgemaakt; er mag geen speling zitten tussen deksel en bak.
De venlilatiegoten mogen geen gevaar opleveren voor beten of ontsnappingen
• Op de bak moet duideli~ de aanduiding GIFTIG staan, samen mei de
wetenschappelijke naam van de betreffende soort

restridions:

• Make sure you have on documents necessory to import and/or export
the snokes you intend la bring or take bode v,;th you. tt you bring
snokes, bring export permissions (OlES) v,;th !hem, so you mn sell !hem
to people from outside Holland.
• lt is forbidden to bring or trode any of the indigenous Dutch species:
Coronella austriaca, Namx natrix, V',pera heros.
• Bemuse of Europeon legislation, species mentioned on the Budep-list mn
only be brought, bought or sokl f you have orrnnged permits from the
Dutch outhorities al forehand.
• Pleose handle the snokes os little os possible during the Snoke Day.
Make sure they are (and stoyl) adequotely podioged during tronsport
and during the Snoke Day.
• lt is ncrt permiHed to bring ather onimok thon snokes opart from mice
and rots for feeding purposes.

RWS FOR VENOMOUS SNAKES
For safety reosons !here are special rules to be obeyed in the venomous

snokes oreo:
• Venomous snokes are on~ oUowed in the spedol venomous snoke
sedion of the but1ding.

• Bokken met giklongen mogen onder geen enkele voorwoorde in het • Venomous snokes moy not be tronsported in bugs, ond must be housed ingebouw worden geopend. Het is niet toegestaan verscheidende giklongen
dividuoly in solid, tronsporont or portly tronsporonl contoiners. The lid of
in één bokje oon te bieden. Bij overtreding zullen de dieren door de oreoch container must be seoled with brood tope 50 !hot no gops ore leh
gonisotie voor de duur von de Slongendog in beslog worden genomen
between the tid ond the rest of the contoiner.
• Het is niet toegestoon met stopels losse bokjes met giklongen rond te • lt is forbidden to open boxes with venomous snokes during the Snoke Ooy.
lopen. Transport von verscheidende bokjes dient te geschieden in een tos,
lt is not ollowed to offer more thon orie venomous snoke in ocontoiner
box of iels dergelijks
otherwise the orgonisers will confiscote the snokes for the durotion of the
• Het is verboden om met giklongen door de ruimten te lopen, tenzij voor
Snoke Ooy. tt you tronsport severol containers of once, they must be cortronsport naar buiten. Wie giklongen heeh gekocht en naar de algemene
ried together in obog or box. Ventilotion holes moy not be 50 lorge os to
ruimte of konlirie goot, kon Zijn slangen in bewaring geven bij de Slonollow the onimol to escope or bite people. Eoch contoirier should be
geooèche.
morked 'Venomous' together with the scientific nome of the snoke.11 is not
• De regels voor giklongen gelden binnen de giklongenruimte ook voor
ollowed to toke venomous snokes out of the venomous snoke oreo. lf you
bought venomous snokes ond intend to spend some more time of the
niet-giftige soorten
Snoke Ooy, o'snoke mre center' is ovoiloble, where you con leove your
• De orgonisotie behoudt zich het recht voor om dieren die niet odequoot
venemous snokes (free of chorge) during the rest of the Snoke Ooy. In the
ZÏlfl verpakt uil veiligheidsoverwegingen voor de duur von de Slongendog
in beslog te nemen. Wol onder 'odequoot' wordt verstoon, is ter bevenomous snokes oreo, non-venomous snokes should be hondled like venoordeling von de orgonisotie.
omous snokes. Snokes !hot ore not pocked 'odequotely' mn be seized by
the orgonisotion during the Snoke Ooy for reosons of sofety. The snokes
Let op: de volgende giklongen mogen in het koeler von de Wet bedreigde
wil! be returried of the end of the Snoke Ooy. Whot con be considered 'oduitheemse dier- en plantensoorten (Budep) niet zonder ontheffing worden
equotely' is to be determined by the orgonisotion.
verhandeld of gekocht V",pera ammodytes, Vipero seoanei, V",pera sdiweizThe following venornous snokes require speciol documenls (Budep). Without
eri, Vipero ursin~ Vipero xanthina, Telescopus mllax.
these pope15 il is forbidden to sell or buy Vipero ammodytes, Vipero seoanei,
Op de geklende regels zal streng worden toegezien. De orgonisotie behoudt Vipera sdiweizeri, V",pera ursin~ Vipero xanthina, Telescopus mllax.
zich het recht voor om bij overtreding dieren voor de duur von de Slongendog in beslog te nemen! Aanwezigheid op de Slongendog betekent dot These rules will be implemented strictly. The organizers hove the right to seize
men instemt met de reglementen.
onimok for the durotion of the Snoke Ooy when the rules ore not odequotely obeyed. The defenition of 'odequotely' is up to the orgoniz815! Your ottenWij wilen uer op wijzen dot het gebruik von olcohol en roken niet is toeges- fion on the Snoke Ooy meons !hot you occept oU rules ond regulotions!
toon in de ruimtes met slangen. De Europese Slongenvereniging/ Europeon
Snoke Society is niet oonsprokeltjk voor verlies, schode of letsel opgelopen Anolly we won! to infonn you !hot smoking ond the use of olcoholic drinks
ore not ollowed in the moin oreo. The Europeon Snoke Society is not responhjdens de Slongendog.
sible for ony kind of loss, domoge or injury incurred during the Snoke Ooy.
De Europese Slongenvereniging donk! uvoor uw medewerking en wenst u We count on your kind cooperotion ond we hope to see you on the Snoke Ooy.
een prettige en leerzame dog toe.
ENTRANCE TICKET

TOEGANGSBEWUS
Tegen inlevering von deze bon grotis toegang tot SIANGENDAG 2002

When you bring this ticket you gel free odmission to the SNAKE DAY 2002
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TOEGANGSBEWIJ S / ENTRANCE TICKET
Tegen inlevering van deze bon
gratis toegang tot

When you bring this ticket you get
free admission to the

voor één persoon

for one person

