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BESTUURSMEDEDELINGEN 

* * * 

Slangen te kust en te keur op de slangendag. Voor de liefhebber is het jaarlijkse evenement 
een waar Mekka, zeker als hij op zoek gaat naar nieuwe dieren. En om maar eens een toepasselijke 
uitdrukking te gebruiken: juist daarom schuilt er een addertje onder het gras. 

Te vaak ko31t het nog voor, dat mensen op de Slangendag impulsief dieren kopen. Dit leidt 
onherroepelijk tot teleurstellingen. Eenmaal thuisgekomen, blijkt dan toch geen geschikt terrarium 
beschikbaar te zijn, zodat er geïmproviseerd moet worden, wat ten koste gaat van de gezondheid 
van de dieren. 

Daarom wil het bestuur van de Europese Slangen Vereniging iedereen op het hart binden 
om alleen dieren te kopen waarvoor thuis al een terrarium is ingericht. Wie toch dieren wil kopen 
waarvoor hij of zij nog geen terrarium klaar heeft staan, kan altijd nog contact opnemen met 
de verkoper om de dieren op een latere datum af te komen halen, of ze te laten versturen. Het 
bespaart de dieren een heleboel leed en de nieuwe eigenaar een hoop frustraties. 

Leed kan men zich ook besparen, door zoveel mogelijk jonge nakweekdieren te kopen. Bij 
deze dieren is de kans op ziekten of parasieten veel kleiner dan bij importdieren. Bovendien 
zullen zij sneller wennen aan hun nieuwe situatie. 

Maar ook al koopt men jonge nakweek, helemaal zeker van gezonde slangen kan men nooit 
zijn. Daarom is het altijd raadzaam om nieuwe dieren in quarantaine onder te brengen. In 
vakliteratuur is zelfs sprake van een noodzakelijke quarantaineperiode van 3-6 maanden. Dit 
betekent concreet, dat een dier gedurende die tijd alleen in een terrarium wordt gehouden. 
Gedurende deze tijd kan de eigenaar het dier grondig bestuderen en controleren op eventuele 
ziektes. Daarbij moet er ook op worden gelet, dat er geen vanghaken, voedselpincetten etc. 
worden gebruikt waarmee ook andere dieren in aanraking komen, want dan wordt het effect 
van de quarantaine teniet gedaan. 

Wie zelf dieren te koop wil aanbieden, dient deze goed te verpakken. Voor gifslangen geldt, 
dat de dieren individueel verpakt moeten zijn in een doorzichtige bak. De dieren mogen onder 
geen enkele voorwaarde tijdens de Slangendag uit hun behuizing worden gehaald, ook niet als 
het om slechts lichtgiftige dieren gaat. 

Voor niet-giftige slangen geldt, dat zij weliswaar uit hun behuizing mogen worden genomen, 
maar dat dit toch zoveel mogelijk beperkt moet worden om de dieren zo min mogelijk aan extra 
stress bloot te stellen. 

Voor voedseldieren geldt in wezen hetzelfde als voor de slangen: ook zij dienen zoveel mogelijk 
van extra stress gespaard te blijven. Dus geef de dieren zoveel mogelijk ruimte en voorzie ze 
ruimschoots van water en voedsel. 

Als iedereen bovenstaande regels in acht neemt, is het bestuur van de Europese Slangen 
Vereniging ervan overtuigd, dat ook de Slangendag 1993 een groot succes wordt. Tot 16 oktober 
in Utrecht. 

Namens de ESV, 
Jan-Cor Jacobs, secretaris. 


