@IFSLANGEN 1: DE GOUDEN REGELS
Allen Hunter.
Het houden van gifslangen is in de meeste stedelijke gebieden voor particuliere huishoudens verboden, en bijgevolg worden deze dieren over het algemeen alleen gehouden in schemerig ogende milieus.
Ik zal niet verder ingaan op de moralistische kont
van de zaak, moor we moeten wel begrijpen dot er
ook nog mensen zijn die serieus zijn in het houden
en liefhebben van deze fascinerende, moor niet
begrepen reptielen.
Het voortbestaan van deze in gevangenschap gehouden 'hot'-slangen en de Helodermo-hogedissen is
natuurlijk niet zonder risico. Het kon don ook niet duidelijk genoeg zijn, dot er bij het houden van deze slangen geen plaats is voor vergissingen. Een beet van of
een ontsnapping door de in gevangenschap gehouden
giftige slang is een ernstige zaak, die een heleboel
problemen kon veroorzaken. Denk moor aan negatieve publicitett in bijvoorbeeld de medio en problemen met de autoriteiten die vooral de jacht hebben
geopend op deze groer slangenhouders. Verder kon
zo'n vervelend voorvo problemen geven bij medeslangenhouders en bij publieke instellingen zoals ziekenhuizen. Wanneer een ziekenhuis niet in het bezit is
van het juiste tegengif, of niet de ervaring beztt die
nodig is bij het behandelen van een toch nog zeldzame giftige slangenbeet (en don vooral bij de exotische
soorten), zijn de problemen niet te overzien.
Er zijn ook mensen die serieus zijn wat betreft het
experimenteren met en het houden van giftige slangen. Moor helaas zijn er nog steeds onverantwoordelijke en sensatiebeluste mensen die het houden
van een ratelslang of cobra beschouwen als 'cool' en
ermee opscheppen. Dit zijn de mensen die daardoor
sneller worden gebeten of voor andere problemen
zorgen, waardoor ook de écht serieuze kweker een
slechte naam zal krijgen.
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Voor de ervaren houder van niet-giftige slangen is
drong naar het gaan houden van wel giftige slangen
erg groot. Giftige slangen zijn erg fascinerend en
kennen gewoonten, gedrag en uitdagingen die je
zelden bij niet-giftige slangen aantreft. De meeste
soorten ontplooien een houding van vertrouwen
waardoor je je zou inbeelden dot ze zich volledig
bewust zijn van hun beschodigende capaciteiten.
Het tegendeel is echter waar: ze zijn volledig voorbereid en houden hun 'guns' in de aanslag om
genadeloos toe te slaan. Zelfs de grote en tamelijk
agressieve soorten, zoals de toipon, de mambo en
de cobra, zullen de kans nemen te ontsnappen
zodra deze zich voordoet. Je moet dus altijd onthouden dot veiligheid boven alles goot. Eigenlijk is
het precies hetzelfde als bij autorijden: het is zo veilig als jij het maakt. Degenen onder jullie die aan
het overwegen zijn een giftige slang toe te voegen
aan hun collectie, rood ik echt aan dot je dit niet
eerder doet don wanneer je op zijn minst 5tot 8jaar
ervaring hebt met een niet-giftige slang (vooral
met de agressieve soorten) alvorens je zelfs moor
denkt aan de aanschaf van een giftige slang.
Tevens moet je echt alles wat je te pokken kunt krijgen over deze soorten lezen. In mijn bibliografie
heb ik boeken verzameld waarvan ik vind dot ze
behoren tot de bijbels over de giftige slangen. Deze
boeken zullen je zeker helpen voorzichtig te handelen. Tevens zou je informatie in kunnen winnen
bij mensen die zelf gifslangen houden. Een echt
ervaren slangenhouder zal de serieuze nieuwkomer graag helpen met informatie en handige tips
als hij er zeker van is dot je geen bedreiging bent
voor hen of hun dieren.
Voor diegene met een vurig verlangen naar iets
spannends heb ik een lijst samengesteld van verschillende bronnen en persoonlijke ontdekkingen
van handelingen en veilige methodes voor verantwoordelijk houden van giftige reptielen.
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DE BEHUIZING

Giftige reptielen moeten worden gehuisdvest in een
stevig, veilig en afgesloten terrarium in een kamer
die je kunt afsluiten.
• De terraria moeten zijn gemaakt van sterke
materialen die van goede kwaliteit zijn, zonder openingen en kieren waardoor pasgeboren slangen
kunnen ontsnappen.
• Een goede vuistregel zou zijn dot elke kier of
elk gat waar de slang met hoor snuit tot aan hoor
ogen doorheen kon uiteindelijk groot genoeg is om
door te ontsnappen; als dot niet het geval is, wil dot
nog niet zeggen dot de slang er niét door kan ontsnappen. Zorg ervoor dot het glos niet is gescheurd
en gebruik geen openstaande deksel en geen stenen
voor in je bok; gebruik vooral ook geen afvoerbuis
in of op je terrarium, want dit veroorzaakt de meest
verschrikkelijke dingen.
• De slangenkamer zelf moet absoluut zijn afgesloten. Hierop kun je echt niet bezuinigen. Dit betekent
dot je gebruik moet maken van fijne, moor luchtdoorlotende materialen voor de schermen en de afvoerbuizen en tevens moet je de kieren onder de kamerdeuren goed ofslutten; verzeker jezeff ervan dot de romen
goed possen en goed ofgesloten kunnen worden.
• Het is noodzakelijk dot er geen goten en kieren
in de muur zitten of in de constructie van het gebouw.

werkt met giftige slangen. Probeer moor eens een
cobra te hanteren met allemaal rommel aan je voeten;
of probeer eens een boomslang te pokken van achter
een terrarium van 150 kg. Leuk? Ik denk het niet.
• Een goed beleid voor dit soort problemen is om
je gereedschap naast de deur te hangen, samen met
de lichtschakelaar voor de kamer; want stel je voor,
je moet een slangenkamer in waar het lichtknopje
aan het andere eind van de kamer is; de kamer is
helemaal donker dus kun je niet zien waar je loopt
en je stopt in het donker op een slang die door
eigenlijk niet hoort te liggen. Lijkt me ook niet echt
prettig. Zorg dus dot je alles bij de hond hebt alvorens de kamer in te gaan.
MDERE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Plok op elk terrarium een sticker met de naam
van de soorten en/ of ondersoort van de slang die
zich in het terrarium bevindt. Deze labels moeten
de wetenschappelijke naam bevatten, door de
alledaagse nomen verwarring kunnen scheppen
bij toxicologen die een exotische beet moeten
behandelen. Dus zet op de sticker bv. het volgende:
1.1 Zoogschubodder - Echis carinatus pyramidium.
• Hou standaard een lijst bij de hand van
belangrijke telefoonnummers die nodig zijn in
geval van nood. Beter zou zijn een telefoon te
installeren in de slangenkamer.
•

Pok een gifslang nooit op met je blote honden.

• Een gifslongenkomer moet vrij zijn van rommel en grote, voste terraria moeten met de achterkant aan de muur worden bevestigd zonder dot er
een ruimte overblijft waarachter een ontsnapte
snelle en beweeglijke slang zich kon verstoppen.

• Werk nooit met deze slangen als je dronken of
high bent, of als je ziek bent. 80% van de beten
gebeuren door iemands idiote gedrag.

•

• Hou het terrarium en de kamerdeur altijd op
slot als je er niet hoeft te zijn; loot ook nooit de

Zorg dot je voldoende loopruimte hebt als je
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sleutel in de deur zitten en leen deze niet uit.
Zorg tevens in geval van verlies voor een set
reservesleutels.
• Betrek geen onervaren mensen bij het hanteren van een gifslang.
• Wees discreet! Wees selectief met informatie
over je hobby, betrek er niet teveel mensen bij.
Ik kon zo natuurlijk nog wel even doorgaan met
het opnoemen van punten die je goed moet onthouden, moor het meeste komt toch aan op
gezond verstond. Hou altijd je hoofd bij waar je
mee bezig bent en leer lezen en schrijven met je
slangen. Hopelijk zul je don een tevreden gifslongenhouder worden.
Deel 2 zal voornamelijk gaan over de verschillende gereedschappen die je moet gebruiken bij het
hanteren van gifslangen. Tot de volgende keer en
wees voorzichtig.
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