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Misschien klinkt het raar, moor het werkt in de 
praktijk primo om een ontdooide diepvrieskip aan 
je python of boa te voeren. Ik kwam op dit idee, 
nadat ik voor de zoveelste keer bij mij in de buurt 
geen konijnen of cavia's kon krijgen. Met dit pro
bleem zullen wel meer houders van grote wurgslan
gen te kampen hebben. Ik voerde verschillende 
slangensoorten al wel met diepvrieskuikens uit de 
dierenwinkel en het log dus voor de hond om het
zelfde eens te proberen met diepvrieskippen voor 
mijn grote wurgslangen. 

Een voordeel van dit voedsel voor de slang is, dot er 
geen veren en poten met nagels aan de kip zitten, 
iets wat bij het eten wel eens een probleem is als 
vleugels vol veren in de weg kunnen zitten bij het 
naar binnen werken. Een nadeel kon zijn, dot de 
voedingswaarde van de kip zonder ingewanden veel 
te wensen over loot, omdat de ingewanden vaak de 
meeste vitamines bevatten voor dieren die in de na
tuur vlees eten. Een simpel vitaminepreparaat kon 
dit tekort echter verhelpen. Zeker als je over een 
longe tijd gebruik van deze voedingsmethode zou 
willen maken, rood ik het toevoegen van vitamines 
sterk aan. Ook is het risico van salmonella in een 
rouwe kip altijd aanwezig, al is de kip feitelijk voor 
menselijke consumptie bestemd. 

Zo is het mij met een beetje geduld en wat experi
menteren bij zes van de tien wurgslangen gelukt om 
ze delen van de kip, zoals de poten en vleugels te 
voeren. Zeker slangen hebben vreemde voorkeu
ren. Zo heb ik dode rotten over de kippen gewre
ven, net als dode konijnen, telkens met goed resul
taat. Ik denk dot er nog veel meer mogelijkheden 
zijn om slangen in gevangenschap te voeren. Een 
paar jaar geleden bijvoorbeeld, had men in Enge
land en de VS een soort worstjes in allerlei diameters 
als slangenvoedsel. 

Het grote voordeel voor mij is zeker de prijs van 
diepvrieskippen; een diepvrieskip is relatief goed
koop. Een konijn dot je in de dierenspecioolzook 
moet kopen in geval van nood, is veel duurder. De 
beschikbaarheid van diepvrieskippen is natuurlijk 
ook primo: in vrijwel iedere supermarkt liggen ze te 
koop. Een aardige bijkomstigheid van dit voedsel is 
nog het volgende: ik krijg wel eens het verwijt dot 
ik dierenleed veroorzaak door mijn slangen prooi
dieren te geven. Dit verwijt goot niet meer op voor 
de diepvrieskuikens die als kottensnoepjes verkocht 
worden en diepvrieskippen die bestemd zijn voor 
menselijke consumptie. 

101 




