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BESTUURSMEDEDELINGEN
Afgelopen jaar werd de slangendag op de
Rijksuniversiteit Utrecht, afdeling Diergeneeskunde gehouden. Wij zijn het Universiteitsbestuur daarvoor zeer erkentelijk.
Dankzij Prof. Zwart en Marja Kik was deze
regeling mogelijk. Helaas was Prof. Zwart
op deze dag verhinderd wegens verblijf in
het b~itenland.
Ongeveer 500 leden en geïnteresseerden waren aanwezig. Het is verheugend te constateren, dat ook ditmaal veel belangstellenden uit het buitenland waren gekomen.
Nieuw dit jaar, was het gebruik van een
aparte gifslangenzaal, hoewel deze achteraf
nog iets te klein bleek te zijn. Dankzij de
medewerking van Walter Getreuer, Henk Buys
en Marja Kik, kon iedereen zonder gevaar
gifslangen zien, kopen of verkopen.
De verzorging van de inwendige mens was
weer in uitstekende handen bij Edith, Casper, Esther en Hans den Ouden. Bert Westerhout en Frits van Nimwegen hebben de broodjes verzorgd. De doelgroepstand werd bemand
door Guido en Astrid Gomes, geassisteerd
door Demis Wenting. De conciërge Klaas Ketelaar had de algemene supervissie van het
gebouw en zorgde ervoor, dat er voldoende
tafels en stoelen aanwezig waren. Zoals
ieder jaar, zijn er nog velen die achter de
schermen hebben meegeholpen om deze dag tot
een succesvol einde te brengen. Het bestuur
dankt allen hartelijk daarvoor.
De lezingen van Vince Scheidt werden helaas
kort voor de slangendag afgezegd. Gelukkig
vonden we in de lezing van John Mulder over
de Viperidae een goed alternatief. Na afloop werd de dag met een Grieks etentje afgesloten.
Minder leuk is het bericht uit Londen, de
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zogenaamde "Operatie Cleopatra". Een aantal
Engelsen is bij zijn terugkeer aangehouden
door de Britse douane en werd geverbaliseerd, omdat de vereiste papieren voor de
op de slangendag aangekochte dieren ontbraken. Men had een uitgewerkt actieplan
klaarliggen; helaas hield het plan geen
extra waarschuwing vooraf in, waarmee de
verleiding tot aankoop in Nederland iets
minder groot zou zijn. Hoewel de handel in
slangen in Nederland legaal is, moet men
voor de invoer in Engeland (en ook in Duitsland) de nodige documenten hebben. Formeel
zijn deze liefhebbers dus fout, maar we hopen van harte, dat justitie deze "dwaling"
op de juiste wijze zal kunnen inschatten.
Misschien zou iedereen die een dier wil
verhandelen uit voorzorg al over documenten
voor in- en uitvoer kunnen zorgen.
Met ingang van 1 januari 1990 hebben twee
bestuursleden hun functie neergelegd. Ron
Kivit, onze penningmeester, heeft na twee
jaar van vernieuwingen en orde op zaken
stellen, besloten ermee te stoppen. Wij
zijn hem zeer erkentelijk voor de nauwgezetheid waarmee hij zich van zijn taak
heeft gekweten. Hij heeft zijn werkzaamheden overgedragen aan Astrid Gomes.
Jaap Kooy heeft zijn taak overgedragen aan
Guido Gomes. Jaap is vanaf 1983 secretaris
geweest. Jaaps interesse ligt zowel bij
reptielen als amfibieën en richt zich thans
meer op schildpadden dan op slangen. Desalniettemin blijft hij onze slangenactiviteiten met veel belangstelling volgen. We wensen hem veel succes met zijn studie en hobby
en hopen zo nu en dan nog een beroep op hem
te mogen doen. Het bestuur dankt Ron en Jaap
hartelijk voor alles wat zij voor de Doelgroep hebben gedaan.
De Nederlandse Doelgroep Slangen is inmiddels duidelijk uitgegroeid tot een meer in52

ternationale groep dan de naam doet vermoeden. Ook de public relations en ledenwerving
voor het buitenland kunnen efficiënter
plaatsvinden vanuit het buitenland. Daarom
zullen we in Engeland een "tussenstation"
installeren. Deze aanpak heeft tot gevolg,
dat de vereniging voortaan European Snake
Society zal heten (E.S.S.), of op zijn Nederlands: Europese Slangenvereniging. Hopelijk kunnen we zo een aantal jaren uit de
voeten!
Rest mij u namens het bestuur nog een zeer
succesvol jaar toe te wensen!
P.B. stoel, voorzitter.

53

