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MIJN SLANGEN 

Dit jaar heb ik voor het eerst met mijn slangen 
gekweekt, en wel met mijn Elaphe schrencki. Het 
vrouwtje van mijn koppel is geboren op 13 juli 1995 
en kocht ik als jong dier bij een handelaar in augus
tus 1995. Ik kocht haar, omdat ik uit de beschikba
re literatuur had vernomen dat deze soort zeer 
gemakkelijk te houden is voor beginners. Nu ik mijn 

koppel een paar jaar heb verzorgd, kon ik deze 
opvatting volmondig bevestigen. Het vrouwtje is nu 
ruim 170 cm long en heeft daarmee hoor maxima
le lengte bereikt. Het mannetje kocht ik als volwas
sen dier op de slangendog in 1997. 

HET TERRARIUM 

Het terrarium waar ik het vrouwtje in houd is van 
glos en heeft de moten 80x40x50. Als bodembe
dekking gebruikte ik eerst alleen houtsnippers, 
maar dit werd mij loter afgeraden, omdat de slang 
hierdoor loter problemen met haar spijsvertering 
zou kunnen krijgen. Ik gebruik daarom tegenwoor
dig een mix van turf, zand en houtsnippers. In het 
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terrarium bevinden zich een lamp van 25 watt, een 
tak om op te zonnen, een waterbak en schuilmoge
lijkheden. Het licht in het terrarium brandt in de 
zomer l O uur en in de winter 6 à 7 uur. 

Het mannetje houd ik in een terrarium met de maten 
60x50x40. Deze bak is hetzelfde ingericht als die 
van het vrouwtje en bevat tevens een kunstplantje. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM EN 
VOEDING 

In het begin gaf ik het vrouwtje nestmuisjes; die at 
ze goed. In het eerste jaar liet ik haar nog geen 
winterslaap ondergaan. Wat opviel was, dat ze 
zelf een rustperiode inlaste die ongeveer vier 
weken duurde. Bij mijn korenslangen kwam dit 
verschijnsel niet voor. 

De slang vervelde een paar keer en groeide zeer 
hard. Tegenwoordig geef ik mijn slangen om de l 0 
dagen twee volwassen, levende muizen, die ik met 
een voederpincet aanbied. Deze slangen nemen 
overigens ook dode muizen aan. Ik merk wel dat de 
slangen tijdens het eten agressief kunnen zijn. 

DE KWEEK 

Toen ik op de slangendag van 1997 een volwassen 
mannetje Elaphe schrencki kon krijgen, besloot ik 
met deze slangen te kweken. In september begon 
ik langzaam met het verminderen van de lichtduur. 
Na een maand nam het vrouwtje alleen nog maar 
kleine muizen aan en nog een tijdje later stopte ze 
helemaal met eten. Op zondag 2 november deed 
ik het licht bij haar uit. Ik sproeide het terrarium 
goed en plakte het daarna af met zwart plastic. 

Het nieuw gekochte mannetje bleef ik nog een 
paar weken voeren; ik gaf hem tevens een ont-
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wormingskuur. Op zondag 9 november deed ik 
ook bij hem het licht uit en plakte ik zijn terrari
um af. Op zondag 16 november deed ik het 
vrouwtje in een tempex doos, waarin een laag 
vochtig turf van 6 cm dikte zat. Daarna zette ik 
haar in de kruipruimte onder het huis, een plaats 
waar de temperatuur constant 11 graden is. Ik 
denk dat dit een goed alternatief is voor mensen 
die, net als ik, geen kamer hebben waarin de die
ren afgekoeld kunnen worden. Het mannetje deed 
ik een week later in een tempex doos en ook deze 
doos zette ik in de kruipruimte. 

Op 31 januari 1998 heb ik de slangen er weer uitge
haald en in het terrarium gezet. De lichtduur in deze 
terraria heb ik daarna langzaam opgevoerd. Op 3 
februari accepteerden ze allebei een volwassen muis. 
Een paar dagen daarna zette ik het mannetje bij het 
vrouwtje. Het mannetje vervelde op 6 maart en het 
vrouwtje was al op 25 februari verveld. Ik heb op 14 
maart een paring waargenomen. Een week na deze 
paring zette ik het mannetje weer apart. 

Het vrouwtje vervelde opnieuw op l april. Het viel me 
op dat ze in deze periode meer dronk en vaak onder 
de lamp lag. Op 8 april weigerde ze voor het eerst te 
eten en op 12 april legde ze 12 eieren in een plastic 
diepvriesdoos met een laag turf erin. De eieren 
broedde ik 'au bain Marie' utt, waarbij de tempera
tuur 27-28°( was en de luchtvochtigheid 100%. 

DE JONGEN 

Het eerste ei kwam uit op 19 mei en al snel daar
na volgden de andere eieren. Ik deed de jongen in 
aparte, kleine magnetronbakjes. Het eerste jong 
vervelde op 28 mei en de andere 11 op 29, 30 en 
31 mei. Een dag na een vervelling legde ik een 
dood nestmuisje in het bakje. De meeste slange
tjes aten dat direct op; de andere deden er een 
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dog over. Eén slangetje weigerde te eten en heb ik 
daarom gedwongvoederd. 

De jongen zijn zeer snel en proberen voortdurend 
te ontsnappen. Hun gemiddelde lengte is 44 cm en 
no de eerste maaltijd wogen ze ongeveer 18 grom. 
Het geslacht van de slangetjes heb ik niet bepaald, 
wegens gebrek aan kennis over methoden zoals 
poppen. Ik heb daarom besloten om te wachten tot 
iemand met meer verstond hiervan mij wil helpen. 
Zo bestoof er dus ook geen kans dot ik de dieren 
door ondeskundig handelen beschadig. 

BESLUIT 

Elaphe schrencki schrencki is een zeer gemakkelijk 
te houden slang is. Je kunt er eenvoudig mee kwe
ken en ze is geen moeilijke eter. Het is daarom een 
zeer goede slongensoort om mee te beginnen. 

DANKBETUIGING 

Ik wil Teun en Morief de liefde bedanken voor de 
adviezen die ze mij hebben gegeven. Mede dank
zij deze adviezen is deze kweek zeer geslaagd. 
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