
SLANGEN DAG 198 8 
georganiseerd door de 

Nederlandse Doelgroep Slangen 

op zaterdag 15 oktober a.s. 

in het Botanisch Laboratorium 

Lange Nieuwstraat 106 te Utrecht 



10.00 

11. 00 

p r O g r a m m a 

zaa l open (de koffie i s klaa r). 
opening door de voor zi tter en medede l ingen 
over ve reniging en t i jdschr i ft . 

11 . 15 Robert Jooris Een nieuwe kijk op bacteriële 
infecties en antibiotica. 

12. 15 l unch pau ze 

13 . 45 Gerard Molenaar Thamnophissen en Natrixen &n 
het terrariwn 

14.45 thee pauze 

Discussie over het steriel 
dan wel "ecologisch verant
woord" houden van slangen. 

15.30 Vince Scheidt The status of snake propagation 
in the United States : past and 
current t r ends . 

16.30 

+ 17 . 00 

~ 17.30 

sl uiting door de voorzitter. 

aankomst in restaurant '1Zor ba de Griek 11
, 

Voorstraat 61, Utrecht. 

gezamenlijke maaltijd en gezellig nablijven 
ter afsluiting van de Slangendag 1988. 



Verdere evenementen tijdens de Slangendag: 

- Er wordt een verloting gehouden, waarvan de opbrengst 
geheel ten goede zal komen aan ons blad "Litteratura 
Serpentium". Er zijn een aantal fraaie prijzen te 
winnen. 

- Er is een advertentiebord aanwezig waar u vraag & 
aanbod advertenties kunt opplakken. 

- Er zijn een aantal reptielenverenigingen uitgenodigd 
met een stand te komen, waar u informatie kunt krij
gen over lidmaatschap en tijdschrift, o.a. Tilburgse 
Terrarium Vereniging, Terra, Reptilia en Lacerta. 

- Er zullen aan aantal Nederlandse importeurs van slan
gen aanwezig zijn, o.a. Interrep Den Haag en Kameleon 
Tilburg. 

- De Firma Natuur en Boek uit Den Haag zal met een 
stand aanwezig zijn om reotielen- en terrariumboeken 
te verkopen. 

- De Firma Vos uit Amsterdam zal aanwezig zijn om aller
lei medische attributen te verkopen zoals lange pin
cetten, sondes, enz. 

- De Firma Vivaria uit Amsterdam heeft een stand met 
terraria. 
De leden worden in de gelegenheid gesteld om hun na
kweekdieren mee te brengen om te ruilen of te verko
pen. 

- In onze Doelgroepsstand zullen oude jaargangen, 
stickers, sweaters en posters (!) te koop zijn. 

- In de kantine zullen koffie, thee, frisdrank, koeken, 
koude lunches (broodjes, salades), enz. tegen rede
lijke prijzen verkrijgbaar zijn. 

Wilt u meer informatie? neem dan kontakt op met onze 
secretaris: Jaap Kooij 

Spanjaarskrocht 42 
2211 ES Noordwijkerhout 
Tel. 02523 - 77253. 



Het Botanisch Laboratorium ligt aan het einde van de Lange Nieuwstraat. 

Vanaf het station (uitgang Centrum) kunt U door het winkelcentrum Hoog 
Catharijne (richting Vredenburg) lopen en vervolgens koers zetten naar de 
Domtoren. Vanaf het Domplein loopt een straat in zuidelijke richting, die 
eerst even Korte Nieuwstraat heet en daarna Lange Nieuwstraat. 

Ook kunt U vanaf het station (uitgang Centrum) bus 2 nemen en uitstappen 
bij de halte "Centraal Museum" . U staat dan vlak. bij het einde van de 
Lange Nieuwstraat. 

Automobilisten die over een van de autowegen komen kunnen het eenvoudigst 
als volgt rijden: 
Neem de afslag • Ul:.Y«chl- oost• . Kies onderaan die afslag de richting 
Utrecht-CentrlSII . Na 5 stoplichten komt U bij de singel. Daar volgt U de 
wijzer "Bunnik-Houten• voor (brom)fietsers en 40 meter daarna het bord 
"Utrecht-Centrum•. 
Verder kunt U zich aan de hand var. het schetsje oriënteren. Daarop zijn 
ook de plaatsen aangegeven waar 's zaterdags meestal wel parkeerruimte is. 


