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SLANGENDAG 17 OKTOBER 1992
De Europese Slangen Vereniging zal dit jaar op 17 oktober 1992 weer haar jaarlijkse
Slangendag houden.
Het gebeuren vindt plaats op de Universiteit Utrecht, Hoofdgebouw Diergeneeskunde, Yalelaan 1, De Uithof, Utrecht. Deze lokatie is te bereiken met de
stadsbussen nr. 11 en 12.
Gedurende de Slangendag is het mogelijk in onze verenigingsstand oude jaargangen,
stickers, posters etc. te kopen of informatie over de vereniging te krijgen. U kunt u
hier ook aanmelden als lid, of de contributie voor 1993 betalen. In de kantine worden
broodjes, koffie, thee en frisdrank verkocht.
Er zijn stands van handelaren in slangen, terrariumbenodigdheden, boeken, voedseldieren enz. Ook andere verenigingen zijn uitgenodigd.
Het is mogelijk om gedurende de Slangendag slangen te (ver)kopen. Hiervoor gelden
de volgende regels, die strikt gehandhaafd worden:
Zorg tijdig voor de juiste documenten indien een dier over de landsgrenzen
vervoerd wordt.
Het is verboden inheemse slangen mee te nemen, met name:
Coronela austriaca
Natrix natrix
Vipera berus
Hanteer de slangen tijdens de Slangendag zo min mogelijk.
Voor gifslangen gelden bovendien de volgende regels:
Gifslangen worden alleen toegelaten in een speciaal daarvoor bestemde ruimte.
Gifslangen moeten individueel in solide, geheel of gedeeltelijk transparante bakjes
worden verpakt. Het deksel dient met breed plakband te zijn vastgemaakt. Er
mag geen speling tussen deksel en bak zitten.
De ventilatiegaten mogen geen gevaar opleveren voor beten of ontsnapping.
Op de bak moet een sticker zijn geplakt waarop duidelijk 'GIFTIG' staat, samen
met de wetenschappelijke naam van de slang.
Het transport van gifslangen in zakken is dus niet toegestaan.
De bak mag tijdens de Slangendag niet geopend worden.
Het is niet toegestaan om met stapels losse bakjes naar of van de gifslangenruimte te lopen. Transport van meerdere bakjes tegelijkertijd moet in een tas,
box, doos o.i.d. plaats vinden.
Wij willen u er tevens op wijzen dat in het gebouw niet gerookt mag worden en er
geen alcoholhoudende drank gebruikt mag worden.
De Europese Slangen Vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel
opgelopen tijdens de Slangendag.
Wij rekenen op uw medewerking en hopen dat u dit jaar weer aanwezig zult zijn op
onze Slangendag.

PROGRAMMA

09.30 uur:

Deuren open
/

11.30 uur:

Het belang van post-mortem onderzoek.
Dr. M. van der Hagen, NL

13.00 uur:

Boomslangen van Zuidoost Azie.
G. Vogel, B.R.D.

14.00 uur:

De fylogenie, morfologie, zoogeografie en oecologie van
de kleine paleacrische adders.
R. Jooris, B.

15.00 uur:

Het vangen van
noordwest Mexico.
C. Mattison, UK.

16.30 uur:

Sluiting

18.00 uur:

Jaarlijks gezamenlijk etentje in Restaurant "Zorba de
Griek", Voorstraat 61, Utrecht

reptielen in zuidwest U.S.A. en
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