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De Europese Slangen Vereniging (ESV) organiseert ook dit jaar voor haar leden de jaarlijkse Slangendag, en wel op
zaterdag 26 oktober 1996 in het Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, te Houten. De plattegrond op de achterkant van dit katern geeft aan hoe u Houten en het Expo center kunt bereiken. In Houten kunt u ook de bewegwijzering naar de locatie volgen.
De Slangendag opent haar deuren om 9.30 uur (en niet eerder!) en sluit om 16.30 uur. Leden van de ESV en hun
gezinsleden (max. 2 volwassen met kinderen tot 12 jaar) hebben gratis toegang op vertoon van het in dit katern
afgedrukte, originele toegangsbewijs. De toegang voor niet-leden bedraagt f 10,- per persoon.
Gedurende de Slangendag is het mogelijk in onze verenigingsstand oude jaargangen van Utteratura Serpentium,
stickers, tassen, posters etc. te kopen, of informatie over de vereniging te krijgen. Ook kunt u zich aanmelden als
lid, of de contributie voor 1997 betalen. In de kantine worden broodjes, koffie, thee en frisdranken e.d. verkocht.
Er zijn stands van handelaren in slangen, terrariumbenodigdheden, boeken, voedseldieren enz. Ook andere verenigingen zijn uitgenodigd.Tevens zijn er weer diverse lezingen in het Nederlands, Engels en Duits.
Het is mogelijk om tijdens de slangendag slangen te (ver)kopen. Maar:
• Zorg voor de juiste documenten (bijv. CITES!) indien een dier over de landsgrenzen wordt vervoerd;
• Het is verboden inheemse slangen mee te nemen en/of te verhandelen; dit geldt voor de soorten Coronella
austriaca, Natrix natrix en Vipera berus;
• voor slangen die onder Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten (Budep) vallen, dienen alle vereiste
papieren aanwezig te zijn;
• hanteer de slangen tijdens de Slangendag zo min mogelijk. Zorg voor een deugdelijke verpakking tijdens het transport en de Slangendag.
• Het is niet toegestaan andere dieren dan slangen en voedseldieren (enkel muizen en ratten) te koop aan te bieden.

• REGELS M.B.T GIFSLANGEN

Voor gifslangen gelden de volgende regels:
• Gifslangen zijn slechts toegestaan in de speciaal daarvoor bestemde gifslangenruimte;
• Gifslangen moeten individueel in een solide, geheel of gedeeltelijk transparant bakje worden verpakt. Het deksel
dient met plakband te zijn vastgemaakt; er mag geen speling zitten tussen deksel en bak. De ventilatiegaten mogen
geen gevaar opleveren voor beten of ontsnappingen.
• Op de bak moet duidelijk de aanduiding GIFTIG staan, samen met de wetenschappelijke naam van de slang.
• Bakken met gifslangen mogen onder geen enkele voorwaarde in het gebouw worden geopend. Zitten meerdere dieren bijeen in een bak, dan dienen zij samen verkocht te worden.
• Het is niet toegestaan met losse stapels bakjes met gifslangen te lopen.Transport van meerdere bakjes dient te
geschieden in een tas, box of iets dergelijks.
• Het is verboden om met gifslangen door de overige ruimten te lopen, tenzij voor transport naar buiten.Wie gif-

slangen heeft gekocht en naar de algemene ruimte of kantine gaat, kan zijn slangen afgeven bij de Slangencreche.
• Bovenstaande regels gelden in de gifslangenruimte ook voor niet-giftige slangen.
• Andere dieren dan slangen of voedseldieren (muizen, ratten) zijn verboden.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om dieren die niet adequaat zijn verpakt uit veiligheidsoverwegingen voor de duur van de Slangendag in beslag te nemen.Wat onder 'adequaat' wordt verstaan,
is ter beoordeling van de organisatie.
• Let op: de volgende gifslangen mogen in het kader van de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten

(Budep) niet zonder ontheffing worden verhandeld of gekocht:

Vipera ammodytes, Vipera seoanei, Vipera schweizeri, Vipera ursinii, Vipera xanthina, Telescopus fal/ax.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat roken en het gebruik van alcohol niet is toegestaan in de ruimtes met slangen. De Europese Slangen Vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel opgelopen tijdens de Slangendag.
De Europese Slangen Vereniging dankt u voor uw medewerking en wenst u een prettige en leerzame dag toe.
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LEZINGEN PROGRAMMA
11.00 uur

Dialezing (onder voorbehoud)
C.Mattison

12.00 uur

Europese adders in de natuur.
P.Jansen

14.00 uur:

Het verzorgen en kweken van Etaphe soorten
C. Langeveld

15.30 uur

Sinfonie in Sand und Stein, Nambia
H.Kratzer

~--------------------------· --------------------------------------------------------->=:

TOEGANSBEWIJS
Tegen inlevering van deze bon gratis toegang
voor U en Uw gezinsleden

SLANGENDAG 1996

l

Hilversum
A27

Amsterdam
A2
r

Amersfoort

A28
Utrecht
Den Haag
Rotterdam A 12

A12

Arnhem

uten

A15
Rotterdam A 15

Eindhoven

Nijmegen

