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Het idee voor een doelgroep gifslangen 
onder de vleugels van Lacerta is ergens 
in 2004 ontstaan tijdens een bijeenkomst 
van een aantal enthousiaste reptielenlief
hebbers. Tijdens deze bijeenkomst werd 
geconstateerd dat er, zoals bijvoorbeeld 
in Duitsland, geen vereniging was waar 
houders van gifslangen zich bij konden 
aansluiten. 

De nadelen hier van waren overduidelijk. 
Er kon geen advies worden gegeven aan 
beginnende of gevorderde houders, er 

kon geen periodieke al dan niet digitale informatie 
worden verstrekt en het breed uitwisselen van erva-
ringen was lastig zo niet onmogelijk. De conclusie 
was dat een dergelijke vereniging noodzakelijk was 
en de enige juiste plek om een dergelijke ‘reptielen-
vereniging met betrekking op gifslangen’ te starten 
was als doelgroep onder de vleugels van Lacerta. 
Na wat opstartproblemen was de doelgroep in de 
winter van 2006 een feit en bestaat inmiddels al 
weer ruim een jaar.

Het eerste jaar is op veel punten een ware beproe-
ving geweest. Zo bleek het erg lastig om een objec-
tief advies af te geven als er daarmee persoonlijke 
relaties in het geding komen. Ook werden we vrij 
snel al geconfronteerd met media-aandacht naar 

aanleiding van een ontsnappingsincident in 2007. 
Hoewel we hier zeker niet op voorbereid waren, er 
aanvankelijk zelfs van schrokken, hebben we alles 
tot een goed einde weten te brengen en zijn we er 
zeker door gegroeid. 
De doelgroep heeft als primair doel het versprei-
den van informatie en dan met name waar het 
veiligheid en verzorging betreft. Deze verspreiding 
vindt in zowel digitale als papieren vorm plaats. De 
doelgroep manifesteert zich op het Internet in de 
vorm van de website www.dgl-gifslangen.nl en een 
daaraan gekoppeld forum. Het forum is met haar 
700 leden en ruim 75000 berichten verdeeld over 
5100 onderwerpen het belangrijkste communica-
tiemiddel van de doelgroep.
Ook streeft de doelgroep naar een adviserende 
en controlerende rol waar het verkooppunten als 
beurzen en verkoopsites betreft. Op de slangendag 
in Houten 2007 was de doelgroep dan ook verte-
genwoordigd en het streven is om meer te gaan 
samenwerken met de organisatoren van dergelijke 
evenementen waarbij veiligheid en welzijn van 
zowel de bezoeker als de dieren ook hier weer sleu-
telwoorden zijn. Ook is het streven om een advise-
rende rol te spelen richting overheidsdiensten als 
het RIVM. In 2007 is daar een begin mee gemaakt 
en heeft de doelgroep haar medewerking verleend 
in de vorm van het afgeven van advies. Dit zal zeker 
nog verder moeten worden uitgebreid en dit punt 
staat dan ook hoog in het lijstje met doelstellingen 
van de doelgroep.

De Doelgroep Gifslangen 
Lacerta (DGL)

Jan Koetze 
Voorzitter Doelgroep Gifslangen Lacerta
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Gezegd dient te worden dat de doelgroep niet het 
aanmoedigen tot het houden van gifslangen als doel 
heeft. Het informatieve karakter van de doelgroep 
moet dan ook niet verward worden met het aan-
moedigen tot het houden van gifslangen. In 2007 is 
meer dan eens een negatief advies afgegeven en de 
doelgroep is erg kritisch op dit punt. Het houden 
van giftige dieren in het algemeen en gifslangen is 
het bijzonder kan niet worden vergeleken met het 
houden van andere niet giftige dieren. 

De doelgroep verzorgt diverse evenementen en 
bijeenkomsten. Zo is er in 2007 een dag georga-
niseerd in Amersfoort waar lezingen werden gege-
ven en is er in 2007 een velddag geweest waarbij 
leden onder begeleiding van een gids op zoek zijn 
gegaan naar adders. Ook voor 2008 zijn er weer 
veel plannen en ideeën voor het organiseren van 
dergelijke evenementen. Verder is het streven dat 
de doelgroep zich in 2008 nog meer zal profileren 

als een gesprekspartner van bepaalde overheids-
diensten en organisaties welke te doen hebben 
met gifslangen. De eerste contacten zijn gelegd en 
zijn zeker positief te noemen. Ook naar de leden 
toe zal er meer worden gedaan in de vorm van 
evenementen en een nieuwsbrief. Waar 2007 een 
jaar van aftasten, uitwerken en opzetten was zal 
2008 een jaar worden waarin we bepaalde zaken 
concreet zullen maken en ook daadwerkelijk gaan 
uitvoeren. Een voorbeeld daarvan is de hulp die 
we hebben geboden bij het op een verantwoorde 
manier organiseren van een beurs waar gifslangen 
worden verhandeld. Niet alleen hebben we daar 
ons advies over afgegeven maar ook zullen we per-
soonlijk aanwezig zijn en helpen bij de uitvoering 
van dat advies.

Kortom, de doelgroep gifslangen Lacerta is nog 
maar net begonnen en er valt nog veel van te ver-
wachten.

Westelijke bosadder, Atheris chlorechis. Foto: Rob Olivier



Gifslangen verschillen van andere slangen uiteraard op het punt dat ze 
giftig zijn. Het is de laatste jaren echter wel duidelijk geworden dat 
de lijn tussen gifslang en wurgslang moeilijker te trekken is dan men 

voorheen dacht.
Giftige slangen hebben namelijk twee gifklieren aan beide kanten van de kop. 
Voorheen ging men er praktisch van uit dat slangen die bij een beet geen symp-
tomen veroorzaken geen gifklieren hadden. Van slangen die soms lichte sympto-
men veroorzaakten zoals Thamnophis soorten (kousebandslangen) werd gedacht 
dat ze giftig speeksel hadden. Niks is minder waar. Er zijn wel degelijk soorten die 
niet gevaarlijk zijn voor de mens maar wel gifklieren hebben. Deze soorten zijn 
dan ongevaarlijk omdat ze bijvoorbeeld geen goede giftanden hebben en het gif 
dus niet goed kunnen injecteren.
In eerste instantie gebruikt een slang gif uiteraard om zijn prooi te doden. 
Daarnaast hebben sommige toxines een verterende werking. De meeste gifslan-
gen wurgen hun prooi dus ook niet. Er zijn echter gifslangen die niet zo veel gif 
kunnen injecteren en/of geen sterk gif bezitten en daarom toch van wurging 
gebruik maken. In veel gevallen gebeurd dat dan alleen bij grotere prooien, die 
moeilijker te doden zijn. 

Een blik op 
giftige slangen 

en de hobby eromheen

Jelmer Groen 
jelmer@snakesofasia.nl

In dit artikel wordt een zekere basis aan informatie gegeven 
die hopelijk een realistisch beeld geeft over deze fascinerende 

dieren. Om dit beeld te creëren is het leuk om wat te lezen 
over de evolutie, de werking van verschillende soorten toxi
nes, de taxonomie, de anatomie (met name het gebitstype), 
en de verspreiding van de soorten. Door de volgorde waarin 
de onderwerpen behandeld zijn wordt gaandeweg duidelijk 
hoe alle onderwerpen met elkaar samenhangen. Daarnaast 

wordt er tenslotte een beeld gegeven van de hobby.
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Solenoglyf gebitstype Coronado Island ratelslang,  
Crotalus oreganus caliginis. Foto: Rob Olivier
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Gebitstypes
De gebitstypes van slangen zijn in te delen in vier 
groepen: 

Aglyf•	  Giftanden zijn niet aanwezig. 
Voorbeelden van slangen met dit gebitstype 
zijn pythons en boa’s.
Opisthoglyf•	  Bij opisthoglyf zitten de gif-
tanden niet voor in de bovenkaak maar verder 
achterin. Bij de meeste van deze soorten zijn 
de giftanden ook kleiner en minder ver ont-
wikkeld. Dit houdt vaak in dat de giftanden 
gegroefd zijn in plaats van hol, waardoor het 
gif minder efficiënt geïnjecteerd kan worden. 
Proteroglyf	•	 Proteroglyf staat voor een 
gebitstype waarbij de giftanden voor in de 
bovenkaak staan. Dieren met een dergelijk 
gebitstype kunnen over het algemeen een 
grote hoeveelheid gif injecteren. Omdat de 
giftanden niet efficiënt naar binnen kunnen 
klappen, tegen het gehemelte aan, zijn de gif-
tanden relatief kort.
Solenoglyf•	  Solenoglyf staat voor een 
gebitstype waarbij de tanden ook voorin de 
bovenkaak geplaatst zijn maar de tanden wel 
naar binnen kunnen klappen. Hierdoor zijn 
de tanden relatief lang, bij sommige soorten 
tot meer dan vier centimeter. Tijdens een beet 
klappen de tanden naar voren toe zodat het 
doel geraakt kan worden. 

Er zijn echter uitzonderingen en men kan zeker 
niet stellen dat alle slangen door middel van deze 
vier groepen kunnen worden ingedeeld.

Slangengif
Als iets een lastig onderwerp is om even een rela-
tief kort stukje over te schrijven dan is dat over het 
gif van gifslangen. Er zijn talloze soorten stoffen 
die in het gif van slangen kunnen worden terug-
gevonden.
Vaak lees je dat een slang bijvoorbeeld neurotoxisch 
is of haemotoxisch gif heeft, maar dit is eigenlijk bij 
voorbaat een verkeerde manier van redeneren. 
Een gifslang heeft altijd een mix van verschillende 
enzymen in het gif zitten waardoor categoriseren 
nagenoeg onmogelijk is. Wel kan men stellen dat 
van veel soorten bekend is welke symptomen 
overheersen en dat deze symptomen aan bepaalde 
soorten toxines worden toegeschreven. 
Zo zijn er toxines die vooral de overdracht van 

de zenuwimpuls verstoren en een verlammende 
werking hebben. Deze toxines worden neurotoxi-
nes genoemd en zijn in te delen in twee groepen: 
postsynaptische en presynaptische neurotoxines. 
De tweede groep beschadigd de zenuw fysiek zodat 
de schade onomkeerbaar is. Bij postsynaptische 
neurotoxines is dit niet het geval.
Andere toxines zijn bijvoorbeeld cardiotoxines 
welke de werking van het hart beïnvloeden. Weer 
andere toxines hebben invloed op de bloedsamen-
stelling en zorgen bijvoorbeeld voor bloedstolling 
of de afbraak van rode bloedcellen. Ook zijn er 
toxines die weefsel afbreken. Myotoxines tasten 
bijvoorbeeld het spierweefsel aan. 
Talloze combinaties en de daarbij horende symp-
tomen zijn bekend. De samenstelling van het gif 
verschilt dus per soort en vaak zelfs ondersoort. 
Bij ondersoorten zijn dit over het algemeen kleine 
verschillen die waarschijnlijk ontstaan zijn door 
verschillen in het voedselpatroon. Als je naar 
de Adder (Vipera berus) kijkt zijn zelfs binnen 
Nederland verschillen in gifsamenstelling te vin-
den tussen verschillende populaties.

Taxonomie/evolutie van gifslangen
Ook taxonomie is een onderwerp waarbinnen altijd 
veranderingen plaatsvinden. Door de opkomst van 
DNA onderzoek wordt steeds meer duidelijk. Het 
is een proces wat constant gaande is. Soorten woor-
den ondersoorten (en vice versa), families worden 
anders ingedeeld en opgesplitst, genera samenge-
voegd et cetera. Er zullen nog vele veranderingen 
volgen.
Gifslangen zijn te vinden in vier families: 
Colubridae, Viperidae, Atractaspididae en 
Elapidae.
Alle vier de families zijn onderverdeeld in subfami-
lies. Alleen bij Viperidae ga ik daar dieper op in.
Naast deze vier families heb je families met boa’s, 
pythons en allerlei soorten slangen die vooral 
onder de grond leven, zoals blinde slangen en 
cilinderslangen. Een groot deel van deze andere 
families zijn in de evolutie eerder ontstaan dan de 
families met giftige soorten.
Colubridae is de enige familie die zowel uit 
totaal ongevaarlijke als uit dodelijke soorten 
bestaat. Dit is met circa 1700 soorten verreweg 
de grootse familie. Veel soorten uit deze familie 
worden beschouwd als niet giftig (en hebben een 
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Samarcobra, Naja samarensis. 
Foto: Harold van der Ploeg
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aglyf gebitstype). Een voorbeeld hiervan zijn de 
Amerikaanse rattenslangen, waarvan de voorou-
ders wel degelijk giftig waren. Ook zijn er soorten 
uit deze familie die wel toxines aanmaken maar niet 
echt het gebit hebben om deze toxines goed te kun-
nen injecteren. Laat staan dat de verbinding tussen 
de klier en tanden die kunnen injecteren aanwezig 
is. Een voorbeeld hiervan zijn kousebandslangen 
(Thamnophis sp.) welke bij een beet voor lichte 
symptomen kunnen zorgen. Kousebandslangen 
worden veel gehouden in gevangenschap en als 
totaal ongevaarlijk bestempeld. Zo zijn er steeds 
meer soorten waarvan ontdekt wordt dat ze tóch 
wel giftig zijn. 
Andere soorten uit deze familie hebben een rede-
lijk tot goed ontwikkeld opisthoglyf gebitstype (zie 
gebitstypes voor uitleg) en kunnen lelijke symp-
tomen veroorzaken en in sommige gevallen zelfs 
dodelijk zijn. Voorbeelden van dodelijke soor-
ten zijn Rhabdophis soorten, Philodryas olfersi en 
Dispholidus typus. 
Allerlei uitzonderingen en “tussenvormen” zijn 
bekend. Er kan echter gesteld worden dat dieren 
van deze familie nooit giftanden hebben die voor 
in de bek zitten. De soorten uit deze familie die 
tot nu toe dodelijk zijn gebleken, hebben allemaal 
relatief grote tanden en gif wat i.t.t. het gif van zelfs 
een hoop soorten van de Viperidae niet vooral 
plaatselijke symptomen veroorzaakt, maar gericht 
is op organen en/of het bloed.
Atractaspididae is één van de kleinere families 
(circa 30 soorten). Alle soorten van deze familie 
zijn giftig. Drie soorten van dit genus hebben 
dodelijke ongevallen op hun naam staan. Het 
aparte aan dieren van deze familie is hun gebit. Ze 
hebben meestal lange horizontaal naar achteren 
staande giftanden die vaak een beetje uit de bek 
steken. Zo kun je bij wijze van spreken gebeten 
worden zonder dat het dier zijn bek hoeft te ope-
nen Een zijwaartse beweging met de kop kan al 
genoeg zijn. Het is bij veel soorten van deze familie 
vrijwel onmogelijk om een dier achter zijn kop te 
pakken zonder gebeten te worden. Deze familie is 
in de taxonomie in het verleden vaak heen en weer 
gegooid tussen Colubridae en Viperidae maar 
heeft nu een eigen status.
Elapidae is een familie bestaande uit ongeveer 
320 soorten. Deze soorten zijn allemaal giftig. De 
meeste Elapidae hebben een proteroglyf gebits-

type (uitleg, zie gebitstypes). Uitzonderingen 
zijn slangen zoals taipans die hun giftanden wel 
degelijk kunnen bewegen. Slangensoorten die als 
het meest dodelijk ter wereld worden bestempeld 
komen vrijwel altijd uit deze familie. Voorbeelden 
van Elapidae zijn cobra’s (Naja sp.), taipans 
(Oxyuranus sp.), koraalslangen (Micrurus sp.), maar 
ook alle zeeslangen zoals bijvoorbeeld Laticauda 
sp. Veel slangensoorten van deze familie hebben 
gif dat uit veel neurotoxines bestaat. In combinatie 
met hun meestal goed ontwikkelde giftanden is 
het overgrote deel van de soorten van deze familie 
daardoor gevaarlijk voor de mens. Er is echter geen 
vaste lijn in te trekken (zoals altijd). Sommige 
cobra’s staan bijvoorbeeld bekend om de enorme 
necrose die na een beet kan ontstaan, wat niet door 
neurotoxines kan komen.
Viperidae bestaat uit circa 270 soorten. Alle soor-
ten van deze familie zijn giftig. Vaak wordt deze 
familie omschreven als de adderachtigen. Deze 
familie is verdeeld in drie subfamilies. De belang-
rijkste zijn de Viperinae en de Crotalinae. 
Viperinae zijn de adders zonder warmtezintui-
gen. Soorten die bij Crotalinae horen kun-
nen omschreven worden als groefkopadders. 
Groefkopadders hebben warmtezintuigen waar-
mee ze zeer kleine veranderingen in warmte al 
kunnen waarnemen. Deze zintuigen gebruiken ze 
vooral om een prooi te detecteren maar ook voor 
de detectie van gevaar. Kenmerkend voor deze 
soorten is dan ook het feit dat ze niet snel mis zul-
len bijten. 
Tot de Viperinae behoren bijvoorbeeld de in 
Nederand voorkomende Adder (Vipera berus), de 
Russells adder (Daboia russelli) en de in Afrika 
levende pofadders (Bitis sp.).
Voorbeelden van Crotalinae zijn Ratelslangen 
(Crotalus sp.), Trimeresurus soorten en Bothrops 
soorten. Soorten van deze familie (beide subfa-
milies) hebben over het algemeen een solenoglyf 
gebitstype. (zie gebitstypes voor uitleg). Een uitzon-
dering op deze twee subfamilies betreft Azemiops 
feae die tot een aparte subfamilie (Azemiopinae) 
behoort. Soorten van de Viperidae familie zijn 
over het algemeen gevaarlijk voor de mens. Door 
hun relatief grote tanden kunnen ze het gif vaak 
diep injecteren.
Lang werd gedacht dat gifslangen zijn ontstaan 
uit de huidige Colubridae, misschien met slan-
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gen met een opisthoglyf gebitstype als tussenstap. 
Vondsten van fossielen van voorouders van de 
huidige cobra’s en adders stammen echter uit het 
zelfde tijdperk als de fossielen van de voorouders 
van de huidige Colubridae. Men kan dus in grote 
lijnen stellen (maar dan moet je misschien niet kij-
ken op een paar miljoen jaar) dat de families (zoals 
ze nu ingedeeld zijn) waarin gifslangen voorkomen 
allemaal zo rond de zelfde tijd ontstaan zijn.

Verspreiding van gifslangen.
Waar slangen zijn, zijn gifslangen. Je leest het 
regelmatig maar het gaat niet helemaal op. Zo zijn 
op Madagaskar en de Seychellen verschillende 
slangensoorten te vinden maar geen gifslangen. 
Verder verschilt het per biotoop wat voor soorten 
er gedijen. Er zijn talloze biotopen op de wereld te 
vinden waar geen giftige slangensoorten gedijen, 
maar wel wurgslangen. Verder kan men echter 
wel stellen dat in de meeste landen waar slangen 
en andere reptielen leven, van nature ook giftige 
slangen voorkomen.
Soorten van genera van de Atractaspididae (sti-
lettoslangen of molslangen) leven bijna alleen maar 
in Afrika. Eén genus komt in het Midden Oosten 
voor (Micrelaps genus).
In Europa komen alleen maar gifslangen uit de 
Colubridae en de Viperidae familie voor. 
Groefkopadders komen in Europa bijna niet voor. 
Uit de familie Viperidae zijn dus praktisch alleen 
leden van de subfamilie Viperinae te vinden. 
Een voorbeeld hiervan is uiteraard de adder die 
in Nederland te vinden is (Vipera berus). De enige 
groefkopadder die als Europees beschouwd kan 
worden is Gloydius halys. Een voorbeeld van een 
giftig lid van de familie Colubridae in Europa is 
Malpolon monspessulanus, welke bijvoorbeeld in het 
zuiden van Frankrijk te vinden is.
In Azië zijn gifslangen van alle families waartoe gif-
tige soorten behoren te vinden. Voorbeelden van 
Elapidae zijn cobra soorten (Naja sp.) en kraits 
(Bungarus sp.). Ook de koningscobra (Ophiophagus 
hannah) is een Aziatische slangensoort die tot 
de Elapidae behoort. Giftige Colubridae zijn 
bijvoorbeeld dieren van het Boiga genus en van het 
Ahaetulla genus. Viperidae zijn zowel te vinden 
in de vorm van groefkopadders (Crotalinae) 
als in de vorm van pitloze adders (Viperinae) 
Voorbeelden van Groefkopadders zijn uiteraard 

Trimeresurus soorten, wat grotendeels boombewo-
nende groefkopaddersoorten zijn. Een voorbeeld 
van een pitloze addersoort uit Azië is Russells 
adders (Daboia russelli) Ook Azemiops feae, de enige 
adder die niet tot de Viperinae of Crotalinae 
behoort, komt in Azië voor.
In Australië leven alleen gifslangen uit de families 
Elapidae en Colubridae. Bekende Elapidae 
uit Australië zijn taipans (Oxyuranus soorten), 
Brown snakes (Pseudonaja nuchalis) en tigersnakes 
(Notechis sp.). Een voorbeeld van een soort die tot 
de Colubridae behoort, is Boiga irregularis.
In Afrika leven Atractaspididae ook Elapidae, 
Viperidae en giftige Colubridae. Bekende 
Elapidae uit Afrika zijn mamba’s (Dendroaspis sp) 
maar ook cobra’s (Naja sp.), bekende Viperidae 
zijn natuurlijk pofadders (Bitis sp.) en een bekende 
soort van de Colubridae die giftig is, is natuurlijk 
Dispholidus typus, ook wel bekend als de boomslang 
(uitspraak “boemsleng”), die zijn niet-wetenschap-
pelijke naam aan het Zuid-Afrikaans te danken 
heeft.
In Zuid-Amerika komen Elapidae, Viperidae 
en giftige Colubridae voor. Elapidae zijn alleen 
te vinden in de vorm van Koraalslangen en nauw 
verwante genera. Dan heb je het over het Micrurus 
genus en verwante genera zoals Micruroides. 
Viperinae komen in Zuid-Amerika niet voor. 
Alle adders in Zuid-Amerika zijn dus groefkopad-
ders. Voorbeelden zijn ratelslangen (Crotalus sp.), 
Bothrops soorten en bushmasters (Lachesis sp.). 
Voorbeelden van giftige leden van de Colubridae 
familie zijn Philodryas soorten en Oxybelis soorten. 
Ook zijn er soorten van deze familie die qua uiter-
lijk de veel gevaarlijkere koraalslangen nabootsen 
zoals soorten van het Erythrolamprus genus.
Ook in Noord Amerika komen Elapidae, 
Viperidae en Colubridae voor. Net als in Zuid 
Amerika (en Midden Amerika) zie je ook op 
dit continent geen andere Elapidae dan koraal-
slangen en alleen Crotalinae, geen Viperinae. 
Voorbeelden van Crotalinae zijn uiteraard 
ratelslangen (Crotalus sp.), maar ook bijvoorbeeld 
Copperheads (Agkistrodon contortrix). Voorbeelden 
van giftige Colubridae uit Noord Amerika zijn 
haakneusslangen (Heterodon sp.).
Naast deze continenten hebben we natuurlijk nog 
de zeeslangen welke in de Grote Oceaan en de 
Indische Oceaan leven. Deze zeeslangen behoren 



allemaal tot de Elapidae en zijn relatief nauw 
verwant aan de Elapidae die in Australië op het 
land leven. 

De hobby
Doel van dit deel van dit artikel is het geven van 
een beeld van de gifslangenhobby zoals die in 
Nederland en omstreken wordt uitgevoerd. Het 
is onmogelijk om hierbij getallen te noemen. Het 
is simpelweg niet na te gaan wat er zich precies 
in Nederland bevindt. Het is echter wel mogelijk 
om een overzichtje te maken, per familie, en een 
beknopt beeld te geven van welke soorten relatief 
veel gehouden worden en welke niet.
Van de Elapidae zijn veel soorten niet verkrijg-
baar omdat deze in Australië leven (Australië 
herbergt erg veel Elapidae). Australië kent een 
zeer streng in- en uitvoerbeleid op het gebied van 
exotische dieren. Om dezelfde redenen zijn som-
mige Aziatische, Afrikaanse en Zuid Amerikaanse 
Elapidae ook niet verkrijgbaar in de hobby.
Daarnaast zijn veel soorten van deze familie erg 
lastig te houden vanwege hun kleine formaat 
en daarbij horende lastige voedingsgewoontes. 
Koraalslangen zijn daar een voorbeeld van.
Grotere soorten, zoals bijvoorbeeld verschillende 
soorten cobra’s, mamba’s en doodsadders zijn wel 
verkrijgbaar en relatief goed te houden. Kleinere 
soorten zoals koraalslangen (die meestal andere 
slangen eten) zijn een zeldzaamheid in de hobby. 

Een groot gedeelte van de houders van gifslangen 
houdt het echter liever bij minder gevaarlijke soor-
ten dan soorten uit deze familie, wat natuurlijk niet 
onverstandig is. 
Van de Viperidae zijn talloze soorten verkrijgbaar. 
Al heb je natuurlijk ook hier te maken met wetge-
vingen van andere landen. Ratelslangen worden 
relatief veel gehouden, maar ook tropische adders 
uit Azië en Zuid Amerika zijn geen zeldzaamheid. 
Europese adders worden ook gehouden al zijn niet 
alle soorten verkrijgbaar. De adder die in Nederland 
inheems is (Vipera berus) mag net als alle andere 
inheemse reptielen niet in 
Nederland gehou-
den worden.
Pofadders en 
zaagschubadders 
uit Afrika wor-
den ook redelijk 
veel gehouden. 
Men kan wel stellen 
dat de meeste gifslan-
gen die zich in Nederland 
en omstreken in gevangen-
schap bevinden uit deze familie 
komen.
Over Atractaspididae kan ik heel 
kort over zijn. Het is een grote zeld-
zaamheid in gevangenschap. Soorten van 
deze familie zijn vaak zeer lastig te houden 
en slecht verkrijgbaar..
Voor giftige Colubridae geldt hetzelfde als 
voor Viperidae. Er zijn veel soorten verkrijgbaar 
maar je hebt wel te maken met wetgevingen van 
andere landen. Een veel gehouden soort is de 
Haakneusslang (Heterodon nasicus). Andere 
voorbeelden zijn Ahaetulla prasina, Philodryas 
baroni en Boiga dendrophila.
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Het leuke van taxonomie is natuurlijk dat je als 
hobbyist je collectie erop in kan vullen. Veel men-
sen houden bijvoorbeeld alleen of vooral ratel-
slangen, andere mensen alleen of vooral Europese 
adders, en een wat beperktere groep richt zich 
vooral op cobra’s en dergelijke. De grootste groep 
bestaat echter natuurlijk toch uit mensen die van 
alles wat houden. Ook zijn er mensen die slangen 
uit allerlei genera en families houden, maar wel uit 
één gebied. 

Veiligheid
Als bezitter van gifslangen is het natuurlijk belang-
rijk om te letten op veiligheid. Je eigen veiligheid 
tijdens de verzorging, maar natuurlijk ook vooral 
de veiligheid van anderen. Gelukkig is het over-
grote deel van de mensen die met deze hobby bezig 
zijn zich daar terdege van bewust en komen ont-
snappingen of andere potentieel gevaarlijke situa-

ties weinig voor. Onder andere maatregelen als 
aparte hobbykamers die goed ontsnappings-

vrij zijn en aangepaste- of speciaal voor 
gifslangen gebouwde terraria zijn daar 

de oorzaak van. Wat dat betreft komt 
er veel kijken bij het houden van 

dergelijke dieren. Daarnaast, en 
dat is zeker niet het minst 

belangrijke aspect, is 

het natuurlijk erg belangrijk dat een hobbyist weet 
wat hij in huis haalt. Enkele jaren relatief ruime 
ervaring met het houden van verschillende soor-
ten slangen en het daarbij bezitten van genoeg 
opgedane kennis is dan ook zeker een vereiste wil 
iemand goed voorbereid beginnen aan het houden 
van een giftige soort.

Adder, Vipera berus, 
Veluwe. Foto: Rob Olivier
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Summary

A view on venomous snakes and the belonging 
hobby
In this article information about anatomy, tax-
onomy, distribution and toxins is provided. The 
article ends with a part about the hobby in the 
Netherlands and surrounding countries.
The difference between venomous and non-ven-
omous snakes is of course the venom which the 
snake does or doesn’t possess. However the differ-
ence between a venomous snake and a non-ven-
omous snake has been proven to be smaller then 
generally thought in the past. The most important 
function of snake venom is immobilising preys. 
Four dental types are used to explain how fangs can 
be positioned in the mouth of venomous species 
of snakes: aglyph, proteroglyph , solenoglyph and 
opisthoglyph. Exceptions to these dental types are 
known.
Snake venoms are very complicated mixes of pro-
teins. The composition of these proteins is differ-
ent for every species. Often there are even differ-
ences between subspecies and small differences 
between snakes of one subspecies from different 
localities. This difference is probably based on dif-
ferences in diet.
Venomous snakes are found in four different 
families. Three of these families Viperidae, 
Atractaspididae and Elapidae only contain 
venomous species. The other family, Colubridae, 
contains venomous species but also totally harm-
less species. Although there are exceptions like 
Rhabdophis species, Philodryas olfersi and Dispholidus 
typus, most species of this family are not deadly 
to humans. That’s mainly based on the fact that 
most venomous species of this family have an 
opisthoglyph dental type.
The family Elapidae contains snakes which are 
often dangerous to humans. Examples are cobra’s 
(Naja sp.), kraits (Bungarus sp.) and coral snakes 
(Micrurus sp.). Most elapids have a proteroglyph 
dental type.
Atractaspididae is a small family which con-
tains species of snakes with a typical dental type. 
They possess long backward pointing fangs, which 
often protrude slightly sideward from their mouth, 
which enables them to strike without opening their 

mouth. There teeth have provided them with the 
name stiletto snakes. Atractaspis species are exam-
ples from this family. Some species of this family 
have proven to be deadly.
Viperidae are divided in three subfamilies: 
Crotalinae, Viperinae, and an extra subfami-
ly (Azemiopinae) containing only one species 
(Azemiops feae). The subfamily Crotalinae con-
tains the species with heat pits, which make the 
snake capable of detecting prey and dangerous 
animals by sensing warmth. Examples of members 
from this subfamily are rattlesnakes (Crotalus sp.). 
Members of the subfamily Viperinae don’t have 
heat pits. Examples are the Vipers (Vipera sp.) 
which live in the Netherlands and surrounding 
countries. Most species of the family Viperidae 
have a solenoglyph dental type.
In the past it is generally believed and written in lit-
erature that venomous snakes started to evolve from 
members of the Colubridae family. However sci-
ence doesn’t really support that theory, because 
remains of ancestors of both the family Elapidae 
and the family Colubridae as well as remains of 
ancestors of the family Viperidae roughly date 
back to the same era.
Venomous snakes are present in most countries 
where reptiles can be found at all. Some countries 
like New Zealand and Madagascar are an excep-
tion.
In Europe all venomous snakes are from the 
Viperidae family and the Colubridae family. 
Practically all members of the family Viperidae 
are vipers without heat pits. Only Gloydius halys 
can be considered to be a European pitviper.
In Asia most venomous snakes are from the fami-
lies Elapidae, Colubridae and Viperidae. 
Both pit vipers and vipers without heat pits can 
be found. In the Middle East species from the 
Atractaspididae can be found. Examples of 
Asian species of the Elapidae familiy are the King 
cobra (Ophiophagus hannah) and kraits (Bungarus 
sp.). Examples of pit vipers are Trimeresurus spe-
cies. Examples of vipers without pits are Russell’s 
vipers (Daboia russelli). Examples of venomous 
species of the family Colubridae are Twig snakes 
(Ahaethulla sp.) And Boiga species like the man-
grove snake (Boiga dendrophila)
In Australia, all venomous snakes belong to two 
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families: Elapidae and Colubridae. Examples 
of species of the family Elapidae are taipans 
(Oxyuranus sp.) and tigersnakes (Notechis sp.). An 
example of a species of the family Colubridae is 
Boiga irregularis.
In Africa snakes from all four families can be found. 
Examples of species of the familiy Elapidae are 
mamba’s (Dendroaspis sp.). Examples of species of 
the family Viperidae are puff adders (Bitis sp.). 
An example of a venomous species of the familiy 
Colubridae is the boomslang (Dispholidus typus)
In South America venomous snakes are from the 
families Elapidae, Colubridae and Viperidae. 
Examples of species of the family Elapidae are 
coral snakes (Micrurus sp.). Examples of spe-
cies from the family Viperidae are bushmasters 
(Lachesis sp.) Examples of venomous species of 
the family Colubridae are Philodryas species and 
Oxybelis species. 
In North America also all snakes are from the 
families Elapidae, Colubridae and Viperidae. 
Examples of species of the family Viperidae 
are Copperheads (Agkistrodon contortrix) and 
Rattlesnakes (Crotalus sp.). An example of a spe-
cies from the family Colubridae is the Western 
hognose (Heterodon nasicus)
Of course we must not forget the sea snakes, which 
all are members of the family Elapidae.

Looking at the hobby as it’s practiced in the 
Netherlands and other countries it is obvious that 
species from all four families can be found, though 
Atractaspididae are rare in captivity. Of course 
as with all animals and plant hobbyists have to deal 
with national laws. For example, many Elapids 
are not available in the hobby because they live in 
Australia. In the Netherlands it’s illegal to keep any 
reptiles or amphibians which are indigenous to the 
country. Therefore it is illegal to keep Vipera berus.
The nice thing about taxonomy is that it is a nice 
way to fill in your hobby. Many people only have 
rattle snakes, others only have European vipers. 
Important of course is the fact that keeping venom-
ous snakes is a hobby which asks for a lot of experi-
ence, knowledge, responsibility and precautions. 
In no way this article is meant to promote keeping 
venomous snakes.
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Vliegende adder, Atropoides mexicanus. Foto: Rob Olivier
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Dus de stap is genomen en je wilt gifslangen gaan 
houden. Het houden van gifslangen is een grote 
verantwoordelijkheid tegenover jezelf, je gezin, 
maar ook voor je omgeving. Het is daarom essen-
tieel dat de dieren op een verantwoorde en veilige 
manier gehouden (en verzorgd) worden. Een groot 
deel van deze verantwoording begint bij jezelf en 
het onderkomen waarin ze gehouden worden, 
maar ook deels hoe en waar. 
Gifslangen houden/verzorgen doe je niet zonder 
voldoende kennis en kunde!
Sinds het begin van de terrariumhobby zijn er altijd 
discussies geweest over het verantwoord houden 

 
Soort terrarium Voordelen Nadelen

Volglas

goedkoop•	
goede doorkijk•	
zelf te maken•	
zeer ruim aanbod•	

breekbaar•	
verliest snel warmte•	

Hout

goedkoop•	
houdt warmte vast•	
zelf te maken•	
ruim aanbod•	
hout is “slagvast”•	
gevoel van “bescherming”•	

zwaar in gewicht•	
“beperkte” doorkijk•	

Kunststof

luxe uitstraling•	
slagvast•	
licht gewicht•	

hoge aanschafprijs•	
“vaste” maten•	
behoeft vaak aanpassing indien voor gif-•	
slangen gebruikt
“beperkte” doorkijk•	

“curvers”

goedkoop•	
slagvast•	
ruimte besparend•	
gevoel van “bescherming”•	

“vaste” maten•	
niet allemaal geschikt!•	
Kan smelten/vervormen bij hoge tempe-•	
raturen
Vaak matige/slechte doorkijk•	

Jeremie Tai-A-Pin  
In samenwerking met de Doelgroep Gifslangen Lacerta (DGL) 
jeremie@ratelslangen.nl 
www.ratelslangen.nl

Het houden van gifslangen
van reptielen in het algemeen, maar zeer zeker ook 
van gifslangen. Veel van de discussies hebben met 
veiligheid te maken, zoals gebruik van bepaalde 
materialen/attributen, al dan niet aparte kamer, 
schuif- of klepruiten et cetera. Maar dit alles, de 
verantwoordelijkheid en het veilige gebruik ervan, 
ligt op de schouders van de houder!
In het onderstaande stuk hebben we het alleen 
over de 'minimale' vereisten van een terrarium en 
waar men op kan letten, evenals tips en ideeën, 
mocht er een ruimte gecreëerd worden. Zoals zo 
vaak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, 
ook bij het houden van gifslangen. 
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Het terrarium
Het belangrijkste onderdeel van het gifslangen 
houden is het terrarium. Een terrarium dient als 
‘kooi’ om de slang binnen te houden, maar ook om 
de benodigde habitat/leefomgeving in te creëren. 
Er zijn tegenwoordig vele soorten en maten terra-
riums op de markt, allemaal met hun eigen ‘looks’, 
karakteristieken en eigenschappen. De belangrijk-
ste eigenschap van een terrarium voor een gifslang-
houder is dat het ontsnappingsvrij moet zijn. Met 
andere woorden: er mag op geen enkele manier 
een slang uit het terrarium kunnen ontsnappen! 
Iedere ontsnapte slang is er één te veel! Een ont-
snapte gifslang is een potentieel gevaar voor mens 
en hobby!

Zwitserland
Soort slang Afmetingen van 

de bak (lxbxh)
Ophiophagus hannah 0.75x0.75x0.50
Dendroaspis 0.75x0.33x0.50
Dendroaspis polylepis 0.75x0.50x0.50
Naja en Aspidelaps 0.75x0.50x0.50
Grote (groefkop-)adders zoals 
Bitis en Crotalus 1.00x0.50x0.50

Kleine (groefkop-)adders zoals 
Cerastes en Vipera 0.75x0.50x0.50

Boombewoners zoals Atheris en 
Trimeresurus 0.75x0.50x0.75

Bron: http://www.swissherp.org/Gesetze/TSV_Giftschl.html

Duitsland
Soort slang Afmetingen van 

de bak (lxbxh)
Ophiophagus hannah (≥ 2.5m) 1.25x0.75x0.75
Ophiophagus hannah (< 2.5m) 0.75x0.50x0.75
Dendroaspis 1.00x0.75x1.00
Aspidelaps 1.00x0.50x0.50
Naja 1.50x0.75x0.75
Crotalus 1,25x0,50x0,75
Bitis 1.00x0.50x0.50
Cerastes 1.25x0.75x0.50
Vipera 1.25x0.75x0.50
Atheris 0.50x0.50x1.00
Trimeresurus (boombewoners) 0.75x0.50x1.00
Trimeresurus (grondbewoners) 1.00x0.50x0.75

Bron: http://www.bna-ev.de/bna_inhalt/gesetze/gutach-
ten/reptilien_d.htm

Huisvesting
Verschillende soorten slangen hebben elk hun 
eigen behoeften. Om aan deze behoeften te vol-
doen kan men het beste naar de leefomgeving van 
de dieren in het wild kijken. Wat betreft de mini-
male maten van de terraria zijn er geen vaste richt-
lijnen in Nederland, maar hiernaast staan enige 
voorbeelden van minimale maten die naburige 
landen gebruiken om de grootte van een terrarium 
te bepalen. De maten zijn gebaseerd op de lengte 
van de slang en één dier per bak.

Advies/voorkeur van de DGL
Gebruik ‘slagvaste’ materialen•	
Gifslangen dienen bij voorkeur (buiten een •	
eventuele kweekpoging) apart gehouden te 
worden
Bij gebruik van schuifruitjes in dubbel u-profiel •	
bij levendbarende soorten 'tochtstrip' tussen de 
ruitjes plaatsen. 
Bij gebruik van een klapruit een tochtstrip bij •	
de uiterste randen.
Naar gelang slangensoort kan een aparte 'licht-•	
bak' gewenst zijn.
Elke terrarium dient goed afgesloten te kunnen •	
worden, bij voorkeur met een slot.
Bij gebruik van glas tot een oppervlakte van •	
0.12m² (30x40cm) kan men 4 mm glas gebrui-
ken, tot 0.3 m² (50x60cm) 6 mm glas, bij gro-
tere oppervlakken wordt 8 mm dik glas geadvi-
seerd (maatvoering volgens Duitse richtlijnen 
— bron: http://www.dght.de)
Houd het overzichtelijk en simpel.•	

Aparte ruimte
Hoewel sommige houders hun (gif)slangen in een 
gewone leefruimte zoals de woonkamer hebben 
staan, is het onze mening dat dit verre van ideaal 
is. Denk maar aan grote aantal verstopplekken die 
een slang zou hebben, mocht er onverhoopt een 
ontsnappen in uw huiskamer. Dan hebben we het 
nog niet over de mogelijke ongelukjes die kunnen 
gebeuren met visite of kleine kinderen, die zich 
niet realiseren waar het gevaar ligt. Onze voorkeur 
gaat uit naar een goede (afsluitbare) ruimte bin-
nenshuis, hetzij een aparte kamer, zolder, kelder, 
garage of een degelijk gebouwde constructie aan 
het huis of buitenshuis.



Koraal schildcobra, Aspidelaps lubricus lubricus komt uit het ei. Foto Harold van der Ploeg
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Gifslangenkamer. Foto: Rob Olivier
Gereedschap van een gifslangenhouder.  

Foto: Rob Olivier
(Gif)slangenkamer. Foto: Pascal Kamp

Slotsysteem. Foto: Rob Olivier
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Veel van de volgende geschreven aanbevelingen 
lijken voor de hand liggend dan wel heel logisch, 
maar in de praktijk wil het er wel eens anders aan 
toe gaan. De tips die in dit stuk worden aangedra-
gen zijn voor mensen met twee linkerhanden, een 
beetje inzicht en goede wil zeker realiseerbaar. Om 
van onder naar boven te beginnen (op elk vlak die-
nen alle gaatjes en kiertjes afgesloten/volgespoten 
te zijn):

De vloer
De ondergrond/vloer dient vlak en stabiel te zijn. 
Aangezien de meeste huizen tegenwoordig beton-
nen vloeren hebben zal dit meestal geen probleem 
zijn. Maar omdat we een mooie kamer willen — 
het oog wil ook wat — hebben we hier een lijstje 
met de meest gebruikte 'vloerbedekkingen' met 
voor- en nadelen.

De muur
Een muur is een muur, maar ook hier zal naar 
gekeken moeten worden om een goede ruimte te 
creëren. Tegenwoordig zijn de muren vaak vlak 
en houden de mensen van een glad aanzicht, maar 
vroeger en/of in oudere huizen wil dat wel eens 
anders zijn, bijvoorbeeld granol muren. Het is wel 
vaker voorgekomen dat een slang zich achter een 
vrij hangende klok heeft verscholen of boven op de 
deurpost lag. Ze hebben maar een klein beetje hou-

Materiaal Voordelen Nadelen
Zeil, linoleum, vinyl makkelijk te leggen

makkelijk in onderhoud
enorme variatie

gladde oppervlakte
goedkoop

sommige lijmen geven giftig dampen af
eventueel los latende naden

Laminaat, parket relatief makkelijk te leggen
makkelijk in onderhoud

redelijke variatie
gladde oppervlakte

door temperatuur verschillen kunnen naden ont-
staan

“het gebruik van plinten”

Vloerbedekking, tapijt relatief makkelijk te leggen
enorme variatie

“warm”

“ruw” (slangen hebben goede “grip”)
lastig schoon te houden

eventueel los latende naden
sommige lijmen geven giftige dampen af

Siergrind, korreltapijt enorme variatie
relatief vlak/glad

niet zelf te leggen
hoge prijs per m²

Tegels, plavuizen redelijke variatie
gladde oppervlakte

makkelijk in onderhoud

lastig/bewerkelijk zelf te leggen
“koud”

vast/grip nodig en ze kunnen klimmen. Een kaal 
gladgestreken of glad behangen/geverfde muur 
is een zeer goede optie, maar om nou een mooi 
gespatelpoetste of structuurbehangen muur teniet 
te doen is ook weer overdreven. Een manier om dit 
op te lossen is bijvoorbeeld een rand van zeil en/of 
platen hout te plaatsten in lijn van de muur. Deze 
moeten wel naadloos aan elkaar sluiten en hoger 
zijn dan de langste slang die in bezit is. Schrootjes 
zijn af te raden, mede door de richels waar een 
slang zich tussen kan wurmen en alsnog omhoog 
kan klimmen.

Radiatoren
In bijna alle huizen hangt wel een radiator aan een 
muur. Nu kan een radiator de ideale verstopplek 
zijn (ligt natuurlijk ook aan het model) of een mid-
del om hogerop te komen. Ook hier is het beste om 
deze af te schermen, zodat slangen er niet tussen 
kunnen komen. Dit kan door daarvoor bedoelde 
schermen gebeuren (die je bijvoorbeeld bij een 
bouwmarkt kunt kopen), deze schermen moeten 
wel aangepast/bewerkt worden voor ons doel, aan-
gezien ze de nodige openingen hebben. Maar we 
kunnen ook zelf een constructie maken met behulp 
van planken en/of latten. (Horren)gaas is hier de 
sleutel omdat je een werkende radiator nooit hele-
maal mag bedekken of afsluiten. 
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De ramen en deuren
Ramen en deuren verdienen extra aandacht omdat 
dit normaal gezien de middelen zijn om in de 'bui-
tenwereld' te treden. Hoewel de ruimte hermetisch 
afgesloten dient te zijn betekent dit niet luchtdicht. 
Dieren hebben ook behoefte aan verse lucht!
Ramen, met name openslaande,  kunnen een 
potentieel gevaar vormen. Om dit te verminderen 
kunnen we hier screens plaatsen, zelf gemaakt of 
van de bouwmarkt. Let op: sommige screens zijn 
niet geschikt, daar ze teveel speling hebben. 
Een ander aandachtspuntje bij ramen kunnen de 
ventilatieroosters zijn. Ventilatieroosters die tegen-
woordig standaard in ramen zitten zijn vaak al 
fijn genoeg en behoeven geen extra werk, maar 
in de wat oudere huizen is het vaak een gat in het 
kozijn. Dit kan eveneens op een simpele manier 
afgeschermd worden door het gebruik van latjes 
en horrengaas. 
De deur moet ook goed kunnen worden afgeslo-
ten. Een deur sluit vaak niet overal aan. Om deze 
ruimtes op te vullen kunnen er tochtstrips over het 
gehele deurkozijn geplakt worden. De deur zal dan 
zeer waarschijnlijk moeilijker sluiten, maar als hij 
in het slot valt weet u zeker dat hij dicht is. 

Tochtstrip aan de onderkant van de deur of op 
de drempel kan, maar is niet ideaal aangezien die 
snel zullen slijten. Een meer doeltreffende manier 
is om een lat tegen de deur te plaatsen en deze 
op de grond te bevestigen om de ruimte tussen 
vloer en deur te overbruggen. In verband met de 
ventilatie, die dan helemaal teniet wordt gedaan, is 
het raadzaam om in de deur een ventilatierooster 
te plaatsen. Dit kan volgens hetzelfde principe als 
bij de ramen of de radiator. Een slot op de deur is 
een vereiste.

Extra tips/opmerkingen:
Bij vloerverwarming is het verstandig om ruimte 
(ventilatie) tussen de vloer en bakken te hebben, 
let er hier wel bij op dat een slang niet onder, dan 
wel achter de bakken kan komen.
Verder van belang is een brandblusser (bij voor-
keur CO2 of schuimblusser) op of in de buurt van 
de kamer, een rookmelder in de kamer, een door-
kijk van buiten de kamer in en de verlichtingsknop 
buiten de kamer.
Is er een slotgat aan de ‘binnenkant' van een 
deur sluit deze dan af, bijvoorbeeld met een plak-
bandje.

Summary
The husbandry of venomous snakes

A short article regarding the requirements for the construction of terrariums for venomous snakes and the accom-
modation of the room were they are housed. A variety of materials is described and discussed. First rule: The hus-
bandry of venomous snakes should not be done without proper knowledge and experience!!!
The terrarium should be well designed in order to sustain a suitable living space/habitat but more importantly 
keep a snake from ever escaping! An escaped snake is frightening for some people, an escaped venomous snake is a 
potential danger for them and for the hobby.
Wood is an excellent material to make any construction, naturally insulating, crack proof, relatively cheap but usu-
ally quite heavy. Specially designed plastic cages offer a great variety, are very sturdy and extremely light, but often 
require special adaptation for venomous snakes and they are expensive.
In the Netherlands there are at this moment no regulations regarding the living space, nor for other requirements 
for reptile care, so you have to look to the original habitats in their natural range, but neighboring countries that do 
have such regulations can provide some clues too.
Although some keepers keep their terrariums in normal living quarters, it is not ideal, especially with venomous 
snakes!  Think of the multitude of hiding places if one would escape and the fact that visitors/guests may not realize 
where the danger lies! The best is a separate room designated to be used only for reptiles (snakes).
The best floor-material is a smooth one, so an escaped snake has little grip. The walls need to be smooth too and 
windows and doors closed and snake proof. All crannies and crevasses should be closed or filled. Although the room 
may be completely sealed this does not mean that there should not be any ventilation!
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Dit artikel gaat over Crotalus cerastes, oftewel de Hoornratelslang. Reden van 
schrijven is dat ik zelf C. c. cercobombus al een aantal jaren houd en ik met enige 
regelmaat vragen krijg over deze toch wel mooie en populaire soort.  Op dit 
moment heb ik twee mannen en twee vrouwen, maar er was een tijd dat ik een 
groep had van acht dieren. Het is één van de favoriete dieren in mijn collectie en 
het waren mijn eerste “echte” gifslangen. 

Crotalus cerastes
De Sidewinder of Hoornratelslang

Tekst: Jeremie Tai-A-Pin 
jeremie@ratelslangen.nl 
www.ratelslangen.nl

  Crotalus cerastes 
cercobombus. Foto’s: 
Rob Olivier 



Lacerta 66 (2008) nummer 1-3 •  25

Beschrijving
C. cerastes kent drie bijna identiek lijkende onder-
soorten. De onderlinge verschillen zal ik later beschrij-
ven (zie tabel), maar de gemiddelde lengtes van C. 
cerastes zitten tussen de 50 en 80 centimeter waarbij 
het langste gemeten exemplaar een C. c. laterorepens 
was van 82,4 centimeter (door Klauber in 1956). 
De vrouwelijke dieren zijn meestal langer dan de 
mannelijke, die meestal rond de 55 centimeter blij-
ven hangen, en dit is opmerkelijk voor ratelslangen 
gezien normaal de mannen langer worden.
De kleur varieert van crèmegeelachtig tot geelbruin 
en/of van lichtbruin tot grijs/rozeachtig waarbij de 
buik meestal een crème/witte kleur heeft. De rug 
wordt meestal bedekt met 28-47 donker bruine 

De soorten
Er zijn drie ondersoorten beschreven, namelijk:  

Crotalus cerastes cerastes•	  – Mojave Desert side-
winder
C. c. cercobombus•	  – Sonoran Desert sidewinder
C. c. laterorepens•	  – Colorado Desert sidewinder

Crotalus komt van het Latijnse woord crotalum, dat 
weer is afgeleid van het Griekse κρόταλον (krota-
lon), wat een soort muziekinstrument is, een ratel 
of castagnetten. Het werkwoord κροτειν (krotein) 
betekent ‘laten ratelen.’ Cerastes komt uit het Latijn 
en betekent ‘gehoornde slang.’ Cercobombus komt 
van twee Griekse woorden, κερκος (kerkos) staat 
voor uiteinde of staart en βομβος (bombos) bete-
kent een snorrend of galmend geluid. Laterorepens 
is een samenvoeging van de Latijnse woorden latus 
(zijde, zijkant) en repere (kruipen).

Verspreiding
De Hoornratelslang komt in de USA voor, in de 
staten Californië, Nevada, Arizona en een heel 
klein gebiedje in zuidelijk Utah. Verder komt deze 
soort ook nog voor in Mexico rond de Golf van 
California.

Biotoop
C. cerastes komt voornamelijk in zandwoestijn-
gebieden voor tot een hoogte van 1800m. De 
leefgebieden zijn voornamelijk open vlaktes met 
dunne begroeiing en/of zandheuvels met af en toe 
rotsformaties. 

 Crotalus cerastes cerastes habitat – South East California. Foto: Paul Huang
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Verschillen tussen de ondersoorten
C. c. cerastes C. c. cercobombus C. c .laterorepens

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Ventralia 132-146 136-150 132-144 138-148 137-151 135-154

Subcaudalia 19-26 14-20 18-24 14-19 19-26 14-21

Proximal lobe* Bruin Zwart Zwart

Verspreiding

De Mojave Woestijn, oost 
Californië, zuid Nevada, 
zuidwest Utah en noord-

west Arizona

De Sonora Woestijn, zui-
delijk centraal Arizona en 
delen van westelijk Sonora 
en het eiland Isla Tiburon

De Colorado Woestijn, zuid-
oost Californië, zuidwest en 
de westelijke kustregio van 

Arizona
* Proximal lobe bevindt zich bij de overgang van staart naar ratel

misschien als bescherming als de slang zich tussen 
rotsspleten of holtes beweegt?
Een ander kenmerk van deze slang is de manier 
waarop ze zich kunnen voortbewegen, namelijk 
“sidewinding”. De biomechanica van deze bewe-
ging is zeer complex maar in feite “gooit” de slang 
zijn lichaam voor zijn hoofd en dan zijn hoofd voor 
het lichaam enz. Deze manier van voorbeweging 
zorgt voor een minimaal contact met het hete zand 
en wordt verder vooral gebruikt om snel over het 
losse zand te bewegen waarbij het een karakteris-
tiek spoor achter laat in het zand. 

of roodbruine vlekken. Deze zijn bij jonge dieren 
vaak oranje kleurig.
De soort wordt gekenmerkt door zijn omhoog 
staande supraoculaire schub (schub boven de 
ogen), waardoor het lijkt als of ze hoorntjes heb-
ben, vandaar de naam Hoornratelslang. De reden 
van de omhoogstaande schubben is niet duidelijk 
maar men denkt dat het mogelijk bescherming 
biedt tegen de zon dan wel het zand.  Een leuk 
weetje is dat de supraoculaire schub niet door de 
slang zelf bewogen kan worden maar als er druk 
van boven komt sluit deze netjes over het oog, 

Crotalus cerastes cercobombus. Foto: Jeremie Tai-A-Pin
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In het wild
In de vrije natuur zijn deze dieren voornamelijk 
schemer/nachtactief, dit om de grootste hitte van 
de dag te vermijden. Bij wat gematigde tempera-
turen kunnen ze ook overdag actief zijn.  Het zijn 
“ambush” jagers die zich deels ingraven in het losse 
zand met meestal alleen de kop zichtbaar. Op het 
menu staan diverse kleine (voornamelijk knaag-) 
dieren maar reptielen worden ook gegeten. Jonge 
Hoornratelslangen eten in hun begin maanden 
voornamelijk hagedissen maar naarmate ze groter/
ouder worden schakelen ze over op kleine zoog-
dieren. 

Het gif
C. cerastes (net zoals de andere ratelslangsoor-
ten) zijn gifslangen, ze doden hun prooi door het 
injecteren van gif i.p.v. door deze te wurgen. Het 
gif bestaat uit diverse componenten die de dood 
van een prooi veroorzaken en mogelijk ook het 
verteringsproces bevorderen. Bij Hoornratelslangen 
zijn het vooral hemotoxinen die het bloed en de 
bloedvatwanden verwoesten. De mens wordt niet 
als prooi gezien maar wordt wel met enige regelmaat 
geconfronteerd met het gif, vaak door eigen schuld. 
Meestal is een beet van een Hoornratelslang niet 

dodelijk, maar een trip naar het ziekenhuis, voor al 
dan niet een behandeling met tegengif, wordt sterk 
aangeraden. De effecten op het menselijke lichaam 
bestaan vooral uit; pijn, zwelling van gebeten deel, 
rillingen, misselijkheid maar ook bloedblaasjes, 
bloedstolling problemen en mogelijk shock.

In het terrarium
De Hoornratelslang is over het algemeen een mak-
kelijk te houden slang die niet groot wordt en 
qua verzorging niet veel aandacht vraagt.  Een 
terrarium met de maten 100x50x50 cm (lxbxh) is 
voldoende voor twee volwassen dieren maar groter 
mag natuurlijk altijd. Ikzelf houd mijn dieren, bui-
ten de paringstijd, apart in terraria van 80x60x30 
cm (lxbxh). Dit vergemakkelijkt de verzorging en 
zorgt voor een beter overzicht.  Het samenhouden 
van twee mannen is af te raden gezien dit vaak 
voor onnodige stress zorgt (vaak voor het kleinere 
dier), al dan niet gevechten oplevert en er eentje 
uiteindelijk sterft. Als ondergrond gebruik ik voor-
namelijk zand, maar grind, houtsnippers, maïskor-
rels of andere soortgelijke materialen kunnen ook 
gebruikt worden zolang het maar niet vochtig is, 
een laag van ± 5cm is voldoende. Voor schuilplaat-
sen gebruik ik opgestapelde stenen en/of stukken 

Crotalus cerastes cerastes. Foto: Jens Sievert
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hout. Deze dieren kunnen klimmen en zullen dat 
zeker doen als de mogelijkheid bestaat. Water 
wordt zelden gegeven, ongeveer 1x in de week een 
laagje water dat binnen twee dagen verdampt is, 
dit mede om de vochtigheidsgraad in de bakken 
laag te houden.
De gemiddelde dagtemperatuur schommelt tussen 
de 24°C en 28°C met een hotspot van 35°C. De 
nachttemperatuur zakt naar 20°C - 22°C. Ik geef ze 
12 tot 14 lichturen. 
Bij volwassen dieren geef ik om de 2-4 weken een 
volwassen muis. Jonge dieren krijgen meestel elke 
week een prooi naar grootte. Tevens krijgen jonge 
Sidewinders de eerste paar maanden eens in de 
twee tot drie weken wat druppels water op hun 
kop, dit gezien ze vaak niet uit een bakje drinken. 
Volwassen dieren hebben hier meestal geen pro-
bleem mee.

Winterrust
Hoewel een winterslaap/rust niet persé nodig is 
(ik laat het vaak achterwege bij jaarlingen) vind ik 
het belangrijk om een natuurlijk ritme aan te hou-
den. Dit bevordert niet alleen de kweekresultaten 
maar ook de algemene gezondheid van de slang 
zelf. Voordat de dieren in winterslaap gaan moeten 

ze een lege maag hebben, dus 3-4 weken voordat 
ik begin met de temperatuur omlaag te brengen 
stop ik met voeren. In fases breng ik de lichtu-
ren terug en de temperatuur naar beneden tot 
een graad of 10°C-15°C zonder licht. Winterslaap 
kan in het terrarium zelf plaatsvinden of in daar-
voor bedoelde bakken, waarbij de dieren het best 
gescheiden kunnen worden. Normalerwijze hou ik 
men dieren drie maanden in “slaap” (van december 
tot februari). 

Crotalus cerastes laterorepens. Foto: Rick Gravesen

Crotalus cerastes cercobombus. Foto: Jeremie Tai-A-Pin
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Voortplanting
Om nakweek te verkrijgen heb je paringen nodig, 
meestal vinden die in Augustus/September plaats 
of na de “winterslaap” in Maart/April. Mannen 
kunnen, als ze samen zitten, in deze periode ritu-
ele gevechten houden waarbij ze elkaar met het 
lichaam op de grond proberen te drukken. Het is 
een heel mooi schouwspel maar ik zou aanbevelen 
om ze na de eerste gevechten uit elkaar te halen. 
Dit om onnodig stress te verkomen. Vanaf een leef-
tijd van 2½ jaar of met een lengte vanaf ongeveer 
40cm zou men kunnen proberen te kweken, maar 
ik wacht liever tot dat ze voorbij het derde jaar 
zijn. Meerdere paringen kunnen plaats vinden en 
na een succesvolle bevruchting/bevalling kunnen 
er gemiddeld 6 tot 16 jongen geboren worden. De 
gemiddelde draagtijd is 4 tot 5 maanden. 

De jongen 
De jonge dieren hebben bij geboorte meestal een 
lengte van 12 – 15 cm en kunnen het best apart 
gehuisvest worden. Ik begin met voeren na hun 
eerste vervelling, meestal 2-3 weken na geboorte. 
Als eerste voedsel kan men het beste levende een-
dagsmuizen aanbieden, hoewel ik ook sommige 
dieren heb gehad die meteen goed opgewarmde 
pinkies pakten.  Jonge dieren staan er om bekend 
dat het moeilijk muizen eters kunnen zijn dus 
kan je voor kleine hagedisjes gaan of combinaties 
proberen, dwangvoeren zou een laatste redmiddel 
moeten zijn.  
Een tip van mijn kant is om prooidieren nooit met 
de hand te pakken maar met een pincet. Naar mijn 
ervaring heeft dit zeker een positieve invloed gehad 
om jonge dieren aan het eten te helpen.

Met dank aan John Bakker en Rob Olivier.
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Summary
Crotalus cerastes,	the	sidewinder
An	article	on	the	Horned	rattlesnake	(Sidewinder)
This is a beautiful and popular species to keep 
in captivity.  Looking at their general appearance 
they have protruding supraoculars which look like 
horns. The differences between the three subspe-
cies are described and a small comment on their 
natural range and habitat is given.
In captivity they are not very demanding, give 
them their basic needs, take care of a natural yearly 
cycle and you’ll have wonderful animals that will 
breed quite easily.
A small hint for raising juveniles is to never touch 
the prey with your hands.

Paring Crotalus cerastes cercobombus. Foto: Jeremie Tai-A-Pin
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De Baja California ratelslang 
Crotalus enyo (Cope, 1861) 
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Beschrijving
De Baja California ratelslang (C. enyo) is een middelgrote ratelslang. De gemid-
delde lengte is circa 70 centimeter. Voor een ratelslang heeft deze soort een rela-
tief kleine en smalle kop met naar verhouding grote ogen. De supraoculars die 
de ogen van boven bedekken steken zichtbaar omhoog. De ratel is fors en goed 
ontwikkeld. De grondkleur varieert tussen verschillende bruintinten, waarbij 
dieren uit het noorden van het verspreidingsgebied wat donkerder lijken te zijn. 
Op de rug bevinden zich 28 tot 42 zadelvlekken die van geelbruin, roodbruin 
tot donkerbruin van kleur kunnen zijn en omgeven worden door een zwarte 
begrenzing.

Ondersoorten
Momenteel worden er drie ondersoorten onderscheiden:
Crotalus enyo cerralvensis – Cerralvo ratelslang
Crotalus enyo enyo – Baja California ratelslang
Crotalus enyo furvus – Rosario ratelslang
De verschillen tussen deze ondersoorten zijn echter erg klein en betreffen vooral 
kleurverschillen in de grondkleur en verschillen in de beschubbing. Maar zelfs 
hierin is weer enige variatie te vinden, wat een zekere determinatie er niet mak-
kelijker op maakt.
C. e. enyo heeft meestal een lichtbruine tot grijze grondkleur. De upper loreal is 
meestal kleiner dan de lower loreal.
C. e. cerralvensis heeft meestal een lichte grondkleur, de loreals hebben dezelfde 
verhouding ten opzichte van elkaar als bij de nominaatvorm.
Bij C. e. furvus is de grondkleur meestal donkerbruin tot grijsbruin. De upper 
loreal is meestal groter dan de lower loreal. De derde en vierde supralabial staan 
niet in contact met de lacunal(s). Ze worden hiervan gescheiden door één tot drie 
subfoveals welke de andere twee ondersoorten missen. De gemiddelde lengte is 
meestal iets kleiner als bij de andere twee ondersoorten.
De ondersoortstatus van C. e. cerralvensis is omstreden en wordt mogelijk weer 
ingetrokken.

en een kweekverslag van de Rosario ratelslang, 
Crotalus enyo furvus (Lowe & Norris, 1954)

Rob Olivier 
email: rob@ratelslangen.nl 

website: www.ratelslangen.nl 
Foto’s van de auteur

Sinds enkele jaren verzorg ik tot groot genoegen een koppel 
Rosario ratelslangen  (Crotalus enyo furvus), 
een ondersoort van de Baja California ratelslang (C. enyo enyo), 
die in Nederland maar sporadisch gehouden wordt.

 Juveniel, 
Crotalus enyo furvus
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Adult, 
Crotalus enyo enyo

Verspreiding
Het verspreidingsgebied van C. enyo bevindt zich 
op het Mexicaanse schiereiland Baja California, 
waarbij C. e. furvus het noordelijk deel bestrijkt 
van Rio San Telmo tot El Rosario, waar hij met 
C. e. enyo in contact komt. C. e. enyo verspreid 
zich verder zuidwaarts tot het uiterste zuiden van 
het schiereiland, Cabo San Lucas inclusief een 
aantal eilandjes langs de kust 
van de Golf van Mexico en de 
Grote  Oceaan. C. e. cerralven-
sis wordt alleen gevonden op 
Isla Cerralvo een klein eilandje 
in het zuiden van de Golf van 
Mexico.

Biotoop en levenswijze
Normalerwijze komt deze soort 
voor in woestijnachtige gebie-
den. De combinatie van rotsen 
en doornig struikgewas vormt 
het ideale habitat. Op enkele 
plekken komen ze ook voor in 
gemengd naald-eikbos.
C. enyo kan zowel dag- als 
nachtactief zijn, het laatste 
is vooral het geval in de war-
mere jaargetijden. Het voedsel 
bestaat voornamelijk uit kleine 
knaagdieren, maar ook  worden 
hagedissen en kikkers gegeten, 
vooral door onvolwassen die-
ren. Typisch voor de uitgespro-
ken woestijnbewonende gif-
slangen wordt de prooi meestal 
vastgehouden totdat deze door 
de werking van het gif sterft, dit 
in tegenstelling tot veel andere 
gifslangensoorten, die de prooi 
na de gifbeet loslaten om hem 
later op te sporen. Andere 
typische woestijnbewoners als 
Hoornratelslangen (Crotalus 
cerastes) en Hoornadders 
(Cerastes cerastes) vertonen dit 
gedrag ook vaak.
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Het gif is overwegend hemotoxisch van samenstel-
ling en behoorlijk potent. Ondanks de kleine aan-
wezige hoeveelheid gif, de kop is immers erg klein, 
moet toch verondersteld worden dat een beet 
ook voor een volwassen mens zonder behandeling 
fataal zou kunnen aflopen.

Kweekverslag 2006

Ouderdieren
In juni 2005 heb ik in Duitsland een volwassen 
koppeltje Rosario ratelslangen (C. enyo furvus) 
kunnen bemachtigen. Deze ratelslangen zijn gebo-
ren in 2002 en op het moment van schrijven circa 
70 centimeter lang. 
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Huisvesting
De dieren zijn bij mij gezamenlijk gehuisvest in een 
betonplex terrarium van 125 x 60 x 60 centimeter. 
Als bodembedekking gebruikte ik in eerste instan-
tie brekerzand, maar omdat dit heel erg stoft heb ik 
dat later vervangen door zeer fijne beukensnippers. 
De slangen kunnen gebruik maken van verschillen-
de schuilplekken bestaande uit op elkaar gestapel-
de stenen, en onder of achter enkele kunstplanten. 
De temperatuur in het terrarium varieert tussen de 
28 en 34°C. Een klein bakje water wordt slechts af 
en toe en voor korte duur verstrekt, dit om een te 
hoge luchtvochtigheid te voorkomen.

Paringen
In eerste instantie hield ik de dieren enige tijd 
gescheiden van elkaar. Begin september 2005 heb 
ik ze bij elkaar geplaatst gevolgd door een korte 
toenaderingspoging van het mannetje. Het vrouw-
tje toonde echter geen enkele interesse.
9 oktober 2005 inspecteerde ik ’s avonds mijn 
slangen en trof het koppeltje parend aan. Hierna 
heb ik nog een paring waargenomen op 12 oktober 
2005. Ondanks dat ik de dieren bij elkaar heb laten 
zitten heb ik hierna geen enkele paring, of poging 
daartoe, waargenomen. Dat wil natuurlijk niet zeg-
gen, dat dit niet gebeurt is.

Zwangerschap
Ik heb de dieren geen winterrust gegeven en ik ben 
ze ook in de winter door blijven voeren. Het vrouw-
tje begon vanaf half november wel voederbeurten 
over te slaan en weigerde iedere aangeboden muis 
vanaf eind december tot begin februari 2006. In 
deze periode nam ze wel duidelijk in omvang toe. 
Hierna heeft ze, zei het met grote tussenpozen, nog 
vier keer een muis gegeten. Het vreemde was dat 
haar omvang weer begon af te nemen waardoor ik 
sterk ging twijfelen of ze wel echt in verwachting 
was. Op 23 april vervelde ze voor het laatst.

Geboorte
Op de ochtend van 8 juli inspecteerde ik zoals 
gewoonlijk de slangen. Het vrouwtje lag half onder 
een schuilplaats en in haar directe omgeving zag ik 
een jong rondkruipen. Hierna ontdekte ik nog een 
aantal jongen in dezelfde schuilplaats. Ik kon niet 
zien of het vrouwtje al klaar was met de bevalling 

en omdat ik naar een afspraak moest die ik niet kon 
uitstellen heb ik de jongen rustig bij de ouderdie-
ren laten zitten.
De volgende ochtend heb ik eerst de ouderdieren 
uit het terrarium gehaald en ben daarna op zoek 
gegaan naar de jonge dieren. De meeste lagen nog 
onder dezelfde schuilplaats maar twee waren al 
verder op onderzoek gegaan. Het bleken uitein-
delijk zes jongen te zijn, drie mannetjes en drie 
vrouwtjes. Ook vond ik nog twee onbevruchte 
eieren. Eén van de jongen leek al in zijn vervelling 
te zitten en zag er wat ‘rafelig’ uit. Ze hadden een 
gemiddeld gewicht van 8 gram en waren ongeveer 
22 centimeter lang.

Opfok
De jonge slangen heb ik gehuisvest in kleine 
curverbakjes voorzien van ventilatiegaatjes. Als 
bodembedekking gebruikte ik keukenpapier en 
als schuilplaats een stukje van een eierdoos. De 
bakjes stonden half op een warmtematje met een 
warme plek van circa 30°C. Om de luchtvochtig-
heid laag te houden plaatste ik geen waterbakjes 
in hun verblijf. Ik gaf ze water door één keer per 
week wat water op hun kop te druppelen met een 
lange pipet.
Vanaf 16 juli begonnen ze te vervellen en direct 
hierna namen vijf dieren levende pinkies aan. Een 
week later werden dode pinkies aangeboden en 
ook deze werden door deze vijf dieren gegeten.
Het diertje wat in eerste instantie al slecht in zijn 
vervelling leek te zitten lukte het niet zelfstandig te 
vervellen. Hij (het is een mannetje) weigerde ook 
iedere aangeboden prooi. Ik heb het diertje enkele 
malen in een bakje lauw water gelegd en door een 
vochtige handdoek laten kruipen, maar ook dat 
mocht niet baten. Uiteindelijk heb ik zoveel moge-
lijk oud vel van dit jong verwijderd met behulp van 
een pincet. Op 27 september is hij wel zelfstandig 
en helemaal gaaf verveld. Hij bleef echter weigeren 
om zelfstandig  te eten.
Eén vrouwtje weigerde na haar tweede maaltijd 
vreemd genoeg ook verder te eten. De overige vier 
bleven gelukkig met grote graagte dode pinkies 
aannemen.
Uiteindelijk ben ik de twee probleemeters gaan 
dwangvoeren met pinkies. Eind oktober, begin 
november begonnen beide dieren alsnog zelfstan-
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dig te eten. Echter, in december hielden ze het 
weer voor gezien. Ik heb ze toen tot in de loop van 
februari 2007 donker en op ongeveer 16 °C een 
korte winterrust gegeven. Het mannetje is hierna 
zelfstandig gaan eten en pakt nu aangeboden fuz-
zies direct en zeer gretig uit de pincet aan. Het 
vrouwtje had toch nog wat meer moeite met de 
hernieuwde start. Nadat ik haar toch nog drie keer 
heb moeten dwangvoeren is ze vanaf eind maart 
dode fuzzies gaan accepteren. 

Korte samenvatting kweek 2007
Ook in 2007 heb ik weer met deze soort gekweekt. 
De omstandigheden waren in grote lijnen hetzelfde 
als bij de kweek van 2006.
De waargenomen paringen vonden plaats 
op 02-08-2006 (minimaal 27 uur lang!) en op 
27-08-2006. Dit maal heb ik de dieren van half 
november 2006 tot half januari 2007 wel een 
winterrust gegeven. In deze periode hield ik ze 
onverlicht op kamertemperatuur en heb ik ze niet 
gevoerd. Aangezien het mannetje ook in het voor-
jaar constant wilde blijven paren en het vrouwtje 
dit consequent bleef weigeren heb ik de dieren 
voor hun beider rust van elkaar gescheiden. Het 
vrouwtje is na de winterrust weer gretig gaan eten 
en nam iets, maar niet opvallend, in omvang toe. 
Vanaf  23-04-2007 werden de aangeboden prooien 
niet meer gelijk opgegeten maar liet ze deze eerst 
enkele uren liggen. Op 08-06-2007 at ze voor het 
laatst.
Op 03-07-2007 werden negen jongen geboren en 
vond ik ook 2 onbevruchte eieren. Ondanks het 
hogere geboorteaantal waren de jongen gemiddeld 
iets groter dan die van de worp uit 2006. Mogelijk 
is dit te verklaren doordat het moederdier langer is 
blijven dooreten. Vanaf 10-07-2007 begonnen de 
jonge slangetjes te vervellen.
Het bleken 4 mannetjes en 5 vrouwtjes te zijn. De 
opfok van de jonge dieren heeft op dezelfde wijze 
plaatsgevonden als in 2006. Op één vrouwtje na 
gingen alle dieren vlot zelfstandig eten. Dit vrouw-
tje is op 30-08-2007 overleden. Ik had nog geen 
pogingen ondernomen haar te dwangvoeren.
Op 06-10-2007 trof ik beide ouderdieren weer 
parend aan. Deze paring duurde minimaal 29 uur. 
Ik heb goede hoop in 2008 weer met deze prach-
tige soort ratelslang te kweken.

Summary
The Baja California rattlesnake, Crotalus enyo and 
a breeding report about the Rosario rattlesnake, 
Crotalus enyo furvus

In this article about the Baja California rattlesnake 
(Crotalus enyo) the author gives a short description 
of their natural habitat, taxonomy, distribution 
and behaviour in the wild. Also he discusses the 
breeding of the Rosario rattlesnake (C. e. furvus) 
in captivity.

Three subspecies of the Baja California rattlesnake 
are currently recognized:
C. e. cerralvensis – Cerralvo rattlesnake
C. e. enyo – Baja California rattlesnake
C. e. furvus – Rosario rattlesnake
The differences are small and mostly in the ground 
colors and scale pattern.

The author managed to breed successfully with the 
Rosario rattlesnake both in 2006 and 2007. Mating 
took place in the autumn of the preceding year. In 
the winter of 2005/2006 the snakes did not get any 
form of hibernation. In the winter of 2006/2007 he 
gave them a short brumation period of a few weeks 
without light, heating and food. In both years the 
young snakes where born in the beginning of July. 
Respectively six and nine babies where born, all 
in good health except for one animal which had 
some problems with the first shedding. The sex-
ratio was respectively 3.3 and 4.5. Except for three 
all the babies started to feed on pinkies after the 
first shedding. Two had to be force fed for some 
time but they grew well. One died even before the 
author started force feeding. In the autumn of 2007 
the adult animals where found mating again.

Dankwoord
Ik dank Jeremie Tai-A-Pin voor zijn hulp. Zowel 
voor de informatie die hij heeft aangedragen als 
voor het kritisch nakijken van dit artikel.

 en  Adult, Crotalus enyo furvus
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De Hopiratelslang, 
Crotalus viridis nuntius (Klauber 1936)
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De Hopiratelslang (Crotalus viridis nuntius) komt voor in het noorden van Arizona, 
het zuiden van Utah en het noordwesten van New Mexico in de Verenigde Staten. 
Deze ratelslang dankt zijn populaire naam aan een grote indianenstam uit dit 
gebied. De Hopi-indianen voeren één maal in de twee jaar een rituele dans uit 
om regen op te wekken. Hierbij dansen ze met slangen in hun handen en in hun 
mond. Ook met deze ratelslangen dus. Volgens Klauber (1972) worden wel 
eerst de giftanden verwijderd aangezien de Hopiratelslang over een behoorlijk 
potent gif beschikt.
Ik ben de gelukkige eigenaar van zeven Hopiratelslangen van drie verschillende 
lokaliteiten uit het noorden van Arizona.

Rob Olivier 
email: rob@ratelslangen.nl 

website: www.ratelslangen.nl 
Foto’s van de auteur

Grote verwarring rond een 
‘kleine’ ratelslang

Huidige taxonomische status van het ‘viridis-complex’
Het eens grote ‘viridis-complex’ is sedert 1992 gesplitst in twee soorten C. viridis en C. oreganus. De ver-
schillende ondersoorten zijn nu als volgt onderverdeeld:

Crotalus oreganus (Westelijke ratelslang)1:
C. oreganus oreganus
C. o. abyssus
C. o. caliginis2

C. o. concolor
C. o. helleri
C. o. lutosus

Crotalus cerberus3 Crotalus viridis (Prairieratelslang):
C. viridis viridis
C. v. nuntius

1 Er zijn ook wetenschappers die alle C. oreganus-ondersoorten als zelfstandige soorten beschrijven.
2 Campbell & Lamar (2004) beschreven recentelijk de ondersoort C. o. caliginis abusievelijk als C. 

o. caliginus. In een eventueel te verschijnen herdruk zal dit worden gecorrigeerd (Dr. Jonathan A. 
Campbell, pers. med.).

3 Douglas et al. (2004) beschreven C. oreganus cerberus als een zelfstandige soort C. cerberus. Heel 
recentelijk is deze aanbeveling overgenomen door de SSAR (Society for the Study of Amphibians and 
Reptiles) en de ASIH (American Society of Ichthyologists and Herpetologists).

  Juveniel Crotalus 
viridis nuntius van het 

typische “nuntius”-
type, afkomstig 

van nabij Flagstaff, 
Coconino County, 

Arizona
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Verwarring omtrent het uiterlijk
C. v. nuntius wordt sinds jaar en dag omschreven als 
een dwergvorm van de Prairieratelslang (C. v. viri-
dis). Klauber beschreef de Hopiratelslang in 1936 
aan de hand van exemplaren die verzameld werden 
in Canyon Padre tussen Flagstaff en Winslow in 
Arizona. Het betrof hier een zeer kleine en geïso-
leerde populatie. Deze exemplaren verschilden van 
de nominaatvorm C. v. viridis door enkele verschil-
len in de beschubbing, de overwegend roodbruine 
kleur (groenbruin bij de nominaatvorm) en de 
aanmerkelijk kleinere grootte. In eerste instantie 
gaf Klauber een lengte van rond de 60 centime-
ter aan, later heeft hij dit gewijzigd in maximaal 
75 centimeter (maximaal 130 centimeter bij de 
nominaatvorm).
Vreemd genoeg is echter in de hierna verschenen 
literatuur en wetenschappelijke artikelen ook door 
andere auteurs steeds uitgegaan van de eerste 
beschrijving van Klauber en melding gemaakt 
van roodbruin gekleurde dieren met een maximale 
lengte van 60 centimeter.

Verwarring omtrent mijn dieren
Toen ik enkele jaren terug mijn eerste volwassen 
koppel C. v. nuntius kocht bleken deze dieren flink 
af te wijken van de “standaard” Hopiratelslang. Ze 
waren groenbruinig van kleur en met een lengte 
van bijna 80 centimeter flink langer dan ik in de 
literatuur had gelezen. Ik twijfelde dan ook sterk of 
het wel zuivere Hopiratelslangen betrof.
Navraag bij Alfred Wallner (pers. med.) uit 
Oostenrijk, de oorspronkelijke kweker van de die-
ren, leerde me dat hij de ouderdieren eigenhandig 
in de omgeving van Winslow, Navajo County, 
Arizona had gevangen.  In diezelfde omgeving had 
hij exemplaren gezien van tegen de 100 centimeter. 
C. v. viridis komt echter niet in dit gebied voor. Er is 
slechts één klein gebied waar beide ondersoorten 
met elkaar in aanraking komen en dat is in Apache 
County, Arizona op de grens met New Mexico. 
Hier kruisen beide ondersoorten ook met elkaar.

Verwarring omtrent taxonomische status
Aangezien ik toch wel erg verbaasd was over 
vooral het behoorlijke grootteverschil zoals door 
Wallner opgegeven en welke ik in de diverse lite-
ratuur gelezen had heb ik hierna contact gezocht 

met veldherpetologen in Arizona. Vooral met 
Rich Gassaway (pers. med.) heb ik veel contact 
gehad met betrekking tot dit onderwerp. Hij heeft, 
sinds hij zich in 1987 in Flagstaff gevestigd heeft, 
veel onderzoek gedaan naar Hopiratelslangen. Een 
groot deel van de door hem waargenomen dieren 
was tegen de 100 centimeter en vaak groenig 
van kleur. Opvallend was dat de grotere groenige 
slangen van het “viridis” type op grotere hoogte 
gevonden werden en de meer klassieke roodbruine 
kleinere slangen van het “nuntius” type in de lager 
gelegen drogere gebieden aangetroffen werden. Dit 
bevreemd me enigszins aangezien je zou verwach-
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ten dat het kleinere type, vaak een hongervorm, 
juist op grotere hoogte voor zou komen. Het 
voedselaanbod is daar minder en het overwin-
teringseizoen langer. Gassaway ontdekte onder 
meer aan de hand van schubbentellingen dat veel 
van de door Klauber aangedragen kenmerken 
van C. v. nuntius  geen stand hielden. Er was teveel 
variatie in de kenmerken van beide ondersoorten. 
Volgens Lowe et al. (1986) zou het hier om C. v. 
viridis gaan. Volgens een studie van Douglas et 
al. (2004) vormt de Hopiratelslang inderdaad een 
aparte groep binnen C. viridis. De verschillen zijn 
echter te gering om de Hopiratelslang ondersoort-

status te verlenen. 
In een zeer recentelijk (vlak voor het ter perse 
gaan van dit artikel) uitgekomen gezamenlijke 
publicatie van de SSAR (Society for the Study of 
Amphibians and Reptiles) en de ASIH (American 
Society of Ichthyologists and Herpetologists) heb-
ben deze organisaties laten weten de aanbevelingen 
van Douglas et al. (2004) over te nemen. C. v. 
viridis en C. v. nuntius zijn derhalve nu samenge-
voegd tot één soort C. viridis.

Juveniel Crotalus viridis nuntius 
van het typische “nuntius” type, afkomstig van nabij 

Flagstaff, Coconino County, Arizona
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Large misfiring about a ‘small’ rattlesnake: 
The Hopi rattlesnake, Crotalus viridis nuntius
In this short article the author discusses the taxonomical status of the Hopi rat-
tlesnake (Crotalus viridis nuntius) found mostly in Arizona and small parts of Utah 
and New Mexico, USA. In 1936 Klauber described the Hopi rattlesnake as a 
separate subspecies. He collected specimens in a relative small area in Arizona, 
they all had a reddish colour and were, compared to the nominate Prairie rattle-
snake (C. v. viridis), rather small with a maximum of about 60 centimetres. Until 
today this description has been adopted by many other authors and scientists. 
The author bought a pair of Hopi rattlesnakes that had a greenish coloration and a 
length of about 80 centimetres. After contacting the breeder (and collector of the 
parent animals) and contacting several field herpetologists in Arizona (especially 
Rich Gassaway) he came to the conclusion that many populations of the Hopi 
rattlesnake consists of different coloured and rather large (up to 100 centimetres) 
animals. 
Douglas et al. (2002) describes the Hopi rattlesnake as a separate clade from 
the nominate Prairie rattlesnake, but this clade does not differ enough to be 
considered a valid subspecies, therefore they suggested making it a synonym of 
C. v. viridis. Recently this suggestion has been taken over by the SSAR (Society 
for the Study of Amphibians and Reptiles) and the ASIH (American Society of 
Ichthyologists and Herpetologists).
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 Adult Crotalus 
viridis nuntius van het 
“viridis” type, afkom-
stig van nabij Winslow, 
Navajo County, 
Arizona
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Nederlandse	naam: Westelijke groene mamba 
Engelse	naam: Western green mamba
Wetenschappelijke	naam: Dendroaspis viridis 
Verspreidingsgebied: West Afrika. 
Biotoop: Tropische bossen.
Voortplanting: Vivipaar.
Gif: Voornamelijk neurotoxisch. Het gif is zeer potent. 
Bijzonderheden: De Westelijke groene mamba is een lange (tot 300 centi-

meter), zeer bewegelijke slang die ook nog een behoorlijke mate van intel-
ligentie wordt toegeschreven. Dit tesamen met het uitermate sterke gif maakt 
deze soort alleen geschikt voor het (ruime) terrarium van een zeer ervaren 
gifslangenhouder.

Foto: Harold van der Ploeg

Kleine gifslangengalerij
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Nederlandse naam: Kaukasusadder Engelse naam: Caucasus viper Vipera kaznakovi 
Verspreidingsgebied: Turkije, Georgië en Rusland (oostelijke kust van de Zwarte Zee).
Biotoop: Natte gebieden met veel begroeiing. Voortplanting: Ovovivipaar.
Gif: Voornamelijk hemotoxisch. Het gif is relatief potent, doch door de kleine afmetingen (65 – 70 centi-

meter maximaal) van de slang kan deze het gif slechts in zeer kleine doseringen toedienen.
Bijzonderheden: De Kaukasusadder wordt slechts weinig aangeboden. Hij stelt wat meer eisen aan de 

verzorging als de gemiddelde Europese addersoort en moet vooral met enige regelmaat besproeit worden. 
Ook dient het terrarium zeer goed te worden geventileerd. Mits goed gehouden valt er wel met deze soort 
te kweken.  Foto: Harold van der Ploeg

Nederlandse naam: Steppe-adder Engelse naam: Steppe viper Vipera renardi 
Verspreidingsgebied: Een zeer groot verspreidingsgebied van Roemenië, Rusland tot in China.
Biotoop: Steppes.
Voortplanting: Ovovivipaar.
Gif: Voornamelijk hemotoxisch. Het gif is niet erg potent.
Bijzonderheden: De Steppe-adder is nauw verwant aan de 

Spitssnuitadder (Vipera ursinii) waartoe hij vroeger taxo-
nomisch gezien behoorde. Deze soort kan relatief 
droog gehouden worden. Een kleine voc htige 
plaats in het terrarium volstaat. Volwassen 
dieren eten goed muizen, jonge dieren 
nemen graag insecten als bijvoorbeeld 
krekels aan.

Foto: Harold van der Ploeg

Grote foto: Adder, 
Vipera berus (pagina 50) 
Foto Rob Olivier
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Nederlandse naam: Adder
Engelse naam: Common viper
Wetenschappelijke naam: Vipera berus
Verspreidingsgebied: Grote delen van Europa. Noordelijk tot in Lapland. In Nederland voornamelijk in 

de provincies Friesland, Drenthe , Gelderland en Limburg.
Biotoop: Relatief vochtige heideterreinen. Voornamelijk in de nabijheid van Pijpestrootje.
Voortplanting: Ovovivipaar.
Gif: Voornamelijk hemotoxisch. Het gif is relatief potent, doch door de kleine afmetingen van de slang 

kan deze het gif slechts in zeer kleine doseringen toedienen. Er zijn in Nederland slechts twee beetgeval-
len met dodelijke afloop bekend.

Bijzonderheden: Deze kleine adder met een gemiddelde lengte van circa 65 centimeter behoort tot onze 
inheemse fauna en mag daarom niet in gevangenschap gehouden worden. Voornamelijk door vernietiging 
van geschikt biotoop gaat het helaas erg slecht met de adderstand in Nederland. Het is de enige gifslan-
gensoort die in ons land voorkomt.

Foto: Rob Olivier



                               Ned.	naam:	
Monocle cobra
Engelse	naam:	

Monocled cobra
Wetenschappelijke	naam:	

Naja kaouthia
Verspreiding: 

Van Noordoost- 
India tot in grote delen van 

Zuidoost Azië.
Biotoop: 

Zeer variabel, 
doch vaak in wat 
nattere gebieden 

als rijstvelden.
Voortplanting: Vivipaar.

Gif: Voornamelijk neurotoxisch. 
Gif is erg potent. 

Bijzonderheden: De Monocle 
cobra heeft een gemiddelde lengte 

van 150 centimeter maar kan 
soms groter worden. Het hier 

afgebeelde dier is een zogenaamde 
Suphan cobra, een kleurvariëteit uit 

Centraal Thailand. 
Foto:	Harold v.d. Ploeg
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Chinese	cobra, Naja atra
Verspreidingsgebied: Zuidoost-Azië.
Biotoop: Vochtige tot zeer vochtige graslan-

den en rijstvelden.
Voortplanting: Vivipaar.
Gif: Voornamelijk neurotoxisch. Gif erg 

potent. Sommige lokaliteiten van deze soort 
zijn in staat om gif te spugen.

Bijzonderheden: Relatief klein blijvende 
cobra (90 - 120 cm). Redelijk hoge luchtvoch-
tigheid. Regelmatig besproeien om vervel-
lingsproblemen te voorkomen. De verzorging 
is verder niet wezenlijk anders als die van 
de meeste cobrasoorten. Ondanks het feit 
dat ze in de natuur hoofdzakelijk van vis en 
amfibieën leven doen ze het in gevangen-
schap goed op een dieet van muizen. Het 
vaak onvoorspelbare en onstuimige gedrag en 
het feit dat deze slang gif kan spugen maakt 
het geen geschikte soort voor de beginnende 
gifslangenhouder.

Foto: Rob Olivier
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Nederlandse	naam: Grand Canyon ratelslang
Engelse	naam: Grand Canyon rattlesnake
Wetenschappelijke	naam: Crotalus oreganus abyssus
Verspreidingsgebied: Grand-Canyon National Park, Coconino County, Arizona en Glen Canyon, Santa 

Cruz County, Arizona, Verenigde Staten.
Biotoop: Droge, open rotsige gebieden met spaarzame begroeing.
Voortplanting: Ovovivipaar.
Gif: Het gif bestaat voornamelijk uit hemotoxische bestanddelen en is behoorlijk potent. 
Bijzonderheden: Deze ondersoort is de zeldzaamste uit het oreganus-complex en heeft een zeer klein 

verspreidingsgebied. Hij komt hier in aanraking met C. o. lutosus en C. viridis nuntius waarmee hij hybri-
diseert. Deze ratelslang wordt zeer zelden aangeboden en uitermate weinig in gevangenschap gehouden. 
In de verzorging wijkt hij echter niet af van de andere ondersoorten uit dit complex. In de afgelopen jaren 
is er twee keer met deze ondersoort in Duitsland gekweekt met slechts een beperkt succes.

Foto: Rob Olivier



                               

Nederlandse naam: Coronado Island ratelslang
Engelse naam: Coronado Island rattlesnake
Wetenschappelijke naam: Crotalus oreganus caliginis
Verspreidingsgebied: Isla Coronado del Sur, Baja California, Mexico. 
Biotoop: Droge halfopen gebieden begroeit met cactussen en laag struikgewas.
Voortplanting: Ovovivipaar.
Gif: Dit gif bestaat uit hemotoxische bestanddelen met een hoog aandeel neurotoxische bestanddelen 

(Mohave type A toxine). Deze samenstelling is ook bekend van onder andere C. scutulatus scutulatus en 
C. o. helleri en is erg potent. 

Bijzonderheden: Deze ondersoort uit het grote oreganus-complex is nauw verwant aan C. o. helleri en vol-
gens sommige wetenschappers ‘slechts’ een eilandvorm daarvan. Hij blijft met 80 centimeter aanmerke-
lijk kleiner en is ook meestal contrastrijker getekend. De Coronado Island ratelslang heeft een zeer klein 
en geïsoleerd verspreidingsgebied. Deze ondersoort wordt zeer beperkt aangeboden en derhalve weinig 
in gevangenschap gehouden. Qua verzorging is hij erg gemakkelijk en gelijk aan de overige ondersoorten 
uit dit complex. De laatste jaren wordt er in Europa met enige regelmaat met deze mooie ondersoort 
gekweekt.

Foto: Rob Olivier
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Nederlandse naam: Zuidelijke Pacifische ratelslang
Engelse naam: Southern Pacific rattlesnake
Wetenschappelijke naam: Crotalus oreganus helleri
Verspreidingsgebied: Het zuiden van Californië, Verenigde 

Staten en het noorden van Baja California, Mexico. 
Biotoop: Vooral algemeen in de begroeide kust- en lagere 

heuvelgebieden in een grote verscheidenheid aan biotopen 
als bosgebieden, prairies en halfwoestijnen.

Voortplanting: Ovovivipaar.
Gif: Dit gif bestaat uit hemotoxische bestanddelen met een 

hoog aandeel neurotoxische bestanddelen (Mohave type A 
toxine) en is zeer potent. Het bekende serum CroFab, wat 
veelal bij ratelslangenbeten gebruikt wordt, is niet erg werk-
zaam bij dit type gif.

Bijzonderheden: Deze ondersoort is met een gemiddelde 
lengte van circa 100 – 130 centimeter de langste vertegen-
woordiger uit het oreganus-complex. Daar deze slang vooral 
aan de dichtbevolkte kust dicht bij de menselijke bewoning 
voorkomt, vinden er helaas relatief veel beetgevallen plaats. 
In het terrarium stelt deze ratelslang weinig eisen en is rede-
lijk eenvoudig te kweken. Ze hebben echter een nogal ‘onstui-
mig’ karakter, vallen snel uit en bijten naar alles wat beweegt. 
Dit meestal uit een voedselreflex. Dit gedrag, samen met de 
grootte van het dier en het extreem werkzame gif maakt het 
toch een slang om uitermate voorzichtig mee om te gaan.

Foto: Rob Olivier
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Nederlandse naam: Noordelijke zwartstaartratelslang 
Engelse naam: Northern black-tailed rattlesnake
Wetenschappelijke naam: Crotalus molossus molossus
Verspreidingsgebied: Grote delen van Arizona, New Mexico en Texas, Verenigde 

Staten en noordelijk Mexico. 
Biotoop: Voornamelijk rotsige hooggelegen berggebieden maar ook lagergele-

gen graslanden en woestijnen.
Voortplanting: Ovovivipaar.
Gif: Dit gif bestaat overwegend uit hemotoxische bestanddelen. Het wijkt ech-

ter af van het gif zoals we dat van de meeste ratelslangsoorten kennen en schijnt 
meer te lijken op het gif van de Zuid- en Midden Amerikaanse ratelslangen (C. 
durissus ssp. en C. simus ssp.)

Bijzonderheden: Dit is een mooie en zeer variabel getekende en gekleurde 
middelgrote ratelslang. De basiskleur varieert van grijs tot geel. Er is ook veel 
verschil te vinden in het dorsale vlekkenpatroon. Het hier afgebeelde dier is 
typisch voor de Texaanse variëteit. Deze is afkomstig uit de Davis Mountains, 
Texas. De verzorging van nakweekdieren is niet moeilijk. Wildvangdieren 
zijn vaak erg moeilijk aan het eten te krijgen of komen, zonder aanwijsbare 
reden, nogal eens plotseling te overlijden. Het is echter niet erg makkelijk aan 
na kweekdieren te komen. Het aanbod is laag daar ze relatief laat geslachtsrijp 
zijn en ze ook niet jaarlijks kweken.

Foto: Rob Olivier
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                               Nederlandse naam: Mexicaanse zwartstaartratelslang 
Engelse naam: Mexican black-tailed rattlesnake
Wetenschappelijke naam: Crotalus molossus nigrescens
Verspreidingsgebied: Grote delen van Centraal Mexico. 
Biotoop: Spaarzaam met gras en agaven begroeide rotsige hoogplateaus.
Voortplanting: Ovovivipaar.
Gif: Dit gif bestaat overwegend uit hemotoxische bestanddelen. Het wijkt ech-

ter af van het gif zoals we dat van de meeste ratelslangsoorten kennen en schijnt 
meer te lijken op het gif van de Zuid- en Middenamerikaanse ratelslangen (C. 
durissus ssp. en C. simus ssp.)

Bijzonderheden: Een relatief weinig gehouden ondersoort van de 
Zwartstaartratelslang (C. molossus). De Mexicaanse variëteit wordt iets forser 
en langer en vraagt met een gemiddelde lengte van 120 - 130 centimeter een 
ruime behuizing. De verzorging is niet moeilijk. De kweek op zich ook niet, 
alleen, net als bij de nominaatvorm, zijn ze relatief laat geslachtsrijp en kweken 
ze ook niet jaarlijks.

Foto: Rob Olivier
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The 
Venomous 
Reptiles of 

the Western 
Hemisphere

Een boekbespreking

Tekst en foto’s: Rob Olivier 
email: rob@ratelslangen.nl 

website: www.ratelslangen.nl

Sommige boeken steken gewoon met kop 
en schouders boven de andere uit en 
zijn een ‘must-have’ voor de liefhebber 

van het betreffende onderwerp. Voor mij is ‘The 
Venomous Reptiles of the Western Hemisphere’ 
(Volumes 1 and 2) van Jonathan A. Campbell 
and William W. Lamar (2004) zo’n boek, of 
liever gezegd: boekenduo. Toen mij gevraagd werd 
een recensie over deze boeken te schrijven had ik 
wel mijn bedenkingen daarbij. Naar mijn mening 
moeten er namelijk in een behoorlijke recensie 
ook de negatieve kanten van een boek aan bod 
komen. Ik zal echter op zoek moeten gaan naar 
deze negatieve kanten, want bij het gebruik van 
dit omvangrijke naslagwerk ben ik er maar wei-
nig tegengekomen.

Voorgeschiedenis
In 1989 verscheen bij Cornell University Press 
‘The Venomous Reptiles of Latin America’, 
geschreven door Jonathan A. Campbell 
and William W. Lamar. Twee welbekende 

herpetologen met veel ervaring op het Zuid-
Amerikaanse continent. Dit 425 pagina’s tellende 
boek werd al snel een belangrijk naslagwerk voor 
een ieder met interesse in de giftige reptielen (twee 
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soorten hagedissen en 145 soorten gifslangen) van 
Midden- en Zuid-Amerika.

De opvolger
In 2004 kreeg voornoemd boekwerk een waar-
dige opvolger in de vorm van het in twee delen 
en wederom door Cornell University Press uit-
gegeven ‘The Venomous Reptiles of the Western 
Hemisphere’. Het werd uitgebreid met de gifslan-
gen van Noord-Amerika. Dat is op zich nog geen 
enorme uitbreiding, want er zijn slechts vier soor-
ten gifslangen endemisch voor Noord-Amerika, de 
Cottonmouth (Agkistrodon piscivorus), de Eastern 
diamondback  rattlesnake (Crotalus adamanteus), 
de Timber rattlesnake (C. horridus) en de Pygmy 
rattlesnake (Sistrurus miliarius)  De overige soorten 
zijn ook in Mexico te vinden en werden in de eerste 
uitgave al beschreven. Toch vinden we in de laatste 
uitgave twee giftige soorten hagedissen en maar 
liefst 190 soorten gifslangen. Deze flinke toename 
in het aantal soorten is voor een groot deel te ver-
klaren door de nieuwe taxonomische inzichten die 
vooral de laatste jaren flink hebben huisgehouden 
op herpetologisch gebied. Campbell en Lamar 
hebben duidelijk veel aandacht aan deze ontwik-
keling besteed. Daar waar de taxonomie van een 
(onder)soort nog ter discussie staat maken de 
auteurs daar ook melding van. 

Het eerste deel begint met een uitgebreide inlei-
ding, identificatiesleutels en kaarten en bespreekt 
vervolgens de Helodermatidae (Heloderma), 
Elapidae (Leptomicurus, Micruroides, Micrurus en 
Pelamis) en de Viperidae (Agkistrodon, Atropoides, 
Bothriechis, Bothropsis, Bothrocophias, Bothrops, 
Cerrophidion, Lachesis, Ophryacus en Porthidium). 

Het tweede volume bespreekt de overige Viperi-
dae (Crotalus en Sistrurus), uitsluitend de ratel-
slangen dus. De tweede helft van dit deel wordt 
gevuld met enkele zeer interessante hoofdstukken 
geschreven door andere auteurs, te weten:

‘Venomous snake mimicry’, door •	 Edmund .D. 
Brodie III en  Edmund .D. Brodie Jr.;
‘The evolution of New World venomous •	
snakes’, door Ronald L. Gutberlet Jr. en 
Michael B. Harvey;
‘Venom poisoning by North American rep-•	

tiles’, door Robert Norris;
en ‘Snakebites in Central and South America: •	
Epidemiology, Clinical Features, and Clinical 
Management’, door  David A. Warrell.

Beide volumes bevatten verder 282 zwart-wit figu-
ren, 113 verspreidingskaarten en 1365 kleurenfoto’s 
van reptielen en nog eens 135 (minder smakelijke) 
kleurenfoto’s van de gevolgen van beetgevallen van 
deze dieren.

De soortbeschrijvingen
Alle soorten giftige reptielen worden uitgebreid 
besproken. Nergens krijg je de indruk dat de 
auteurs zich er makkelijk vanaf hebben willen 
maken, ook niet bij de soorten waar minder over 
bekend is. Best wel een prestatie voor 192 soorten 
uit zo’n enorm verspreidingsgebied.

Wat vinden we in de meeste soortbeschrijvingen 
terug?

Een verspreidingskaart waarin ook de even-•	
tuele ondersoorten zijn opgenomen. Deze 
verspreidingskaarten zijn helaas zwart-wit, 
waardoor ze helaas niet altijd even duidelijk 
zijn, zeker niet daar waar er sprake is van veel 
ondersoorten. Soms is er helaas geen ver-
spreidingskaart aanwezig of is de verspreiding 
van een soort opgenomen in de kaart van 
een nauw verwante soort elders in het boek. 
Storend vind ik in dergelijke gevallen vooral 
het feit dat er geen verwijzing naar de andere 
kaart in de tekst is opgenomen. De soortbe-
schrijvingen staan in alfabetische en niet in 
taxonomische volgorde, dat maakt het zoeken 
naar de juiste verspreidingskaart wel eens 
lastig. Gelukkig gaat het maar om enkele van 
dergelijke gevallen.
Een opsomming van de taxonomische •	
beschrijvingen van de betreffende soort. Hier 
en daar uitgebreid met een opmerking van de 
auteurs.
Naast de lokale naam en de engelse naam •	
wordt een korte uitleg gegeven over de etymo-
logie van de wetenschappelijke naam.
De distributie van de soort komt zeer uit-•	
gebreid aan bod. Landen, staten, provin-
cies, eilanden, etcetera, ze worden allemaal 
genoemd.
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Uiteraard ontbreekt ook een biotoopbeschrij-•	
ving niet, met vermelding van landschaps-
typen, vegetatiesoorten, hoogtegegevens en 
dergelijke.
De uiterlijke kenmerken van de soort komen •	
ook ruimschoots aan bod. Hierbij wordt aan-
dacht gegeven aan de grootte, bouw, tekening, 
kleur en beschubbing. Indien van toepas-
sing worden ook regionale-, leeftijd- en/of 
geslachtsverschillen vermeld.
Dan volgt een kort stukje over soorten uit •	
hetzelfde verspreidingsgebied waarmee de 
beschreven soort verward zou kunnen wor-
den. Indien nodig worden de uiterlijke ver-
schillen vermeld.
Afsluitend treffen we een hoofdstukje met •	
opmerkingen aan. Hierin worden soms kort 
wat gegevens over het gedrag van de die-
ren aangegeven, al is dat meestal wel erg 
beknopt. De giftigheid wordt vaak helemaal 
niet vermeld. Wel worden hier alle ondersoor-
ten genoemd en hun onderlinge verschillen 
besproken. En indien er nog wat te vermelden 
valt over de taxonomische status van een 
(onder)soort vinden we dat ook hier terug.

Foto’s en andere afbeeldingen
De auteurs zijn er bij mijn weten in geslaagd van 
iedere soort en ondersoort één of meerdere kleu-
renfoto’s te vinden, al moet ik eerlijk bekennen dat 
ik ze niet allemaal heb kunnen controleren. Dus 
wie weet zit ik er naast met deze opmerking. Maar 
veel zijn het er in ieder geval wel! Het gros van 
deze foto’s is in het veld gemaakt. Enkele zijn uit 
collecties afkomstig, meestal van dierentuinen. En 
daar waar er geen foto van een levend exemplaar 
voorhanden was moeten we het stellen met een 
dood exemplaar uit een museumlaatje.
Er zijn per (onder)soort meestal meerdere exem-
plaren afgebeeld en indien bekend is de leeftijd, 
lengte, geslacht en/of vindplaats vermeld.
De kleurenfoto’s staan allemaal bij elkaar gegroe-
peerd. Een voordeel hiervan is dat je ze makkelijk 
met elkaar kunt vergelijken. Daartegenover staat 
dat je ze niet bij de hand hebt als je de soortbe-
schrijving aan het lezen bent en dus genoodzaakt 
bent heen en weer te bladeren. Helaas zijn deze 
kleurenfoto’s uitgesproken klein en derhalve niet 
altijd erg duidelijk, dat is ronduit jammer.

In de soortbeschrijvingen zijn veel zwart-wit foto’s 
en tekeningen opgenomen. Vooral deze tekeningen 
zijn vaak van grote waarde en een echte aanwinst. 
Verschillen tussen soorten en ondersoorten wor-
den aan de hand van de beschubbing zeer duidelijk 
weergegeven.

Een paar foutjes
Ik heb slechts twee fouten in het boek kunnen 
ontdekken. Mogelijk staan er meer in, maar deze 
vielen me op.

Crotalus oreganus caligin•	 is, de Coronado Island 
rattlesnake, wordt consequent abusievelijk C. 
o. caliginus genoemd. Dit was overigens ook al 
het geval in ‘The Venomous Reptiles of Latin 
America’. Klauber beschreef deze onder-
soort echter in 1949 voor het eerst als C. viridis 
caliginis.  Caliginis had derhalve aangehouden 
moeten worden. Na contact met Jonathan 
A. Campbell hierover heeft hij deze foute 
naamgeving toegegeven en toegezegd deze te 
zullen corrigeren in een eventueel te verschij-
nen herziene druk.
Een andere fout zit in de verspreidingskaart •	
van de Massasauga (Sistrurus catenatus). De 
Desert Massasauga (S. c. edwardsii) zou vol-
gens deze kaart aan de kust vanaf Galveston 
Island zuidwaarts tot aan de grens met Mexico 
voorkomen. Dit gaat echter alleen op voor de 
zuidelijke helft. In de noordelijke helft van 
dit gebied is het de Western Massasauga (S. c. 
tergeminus) die hier voorkomt.

Conclusie
Dit boekwerk is mijns inziens een echte aanrader 
voor wie geïnteresseerd is in de herpetofauna van 
dit gebied. De paar negatieve kanttekeningen die ik 
gemaakt heb staan niet in verhouding tot de waar-
devolle informatie waar dit naslagwerk werkelijk 
boordevol mee staat. Er bestaan ook geen andere 
recente uitgaven waarbij zo diep op de materie 
wordt ingegaan. Ben je alleen geïnteresseerd in de 
verzorging in het terrarium dan kan je deze twee 
boeken beter links laten liggen, daar wordt met 
geen woord over gesproken.
De twee volumes zijn bij mijn weten niet los maar 
alleen als set te koop. De set kost circa € 160. Veel 
geld, maar mijns inziens niet duur voor twee dikke 
pillen.



Lacerta 66 (2008) nummer 1-3 •  61

Dankwoord
Ik dank Jeremie Tai-A-Pin voor het kritisch nakij-
ken van dit artikel.

Literatuur
Campbell, J.A. & W.W. Lamar, 1989. The 

Venomous Reptiles of Latin America. Cornell 
University Press.

Campbell, J.A. & W.W. Lamar, 2004. The 
Venomous Reptiles of the Western Hemisphere. 
Cornell University Press.

Internet:
Herps of Texas: www.zo.utexas.edu/research/•	
txherps
Natuur en boek: www.natuurenboek.nl•	
ratelslangen.nl: •	 www.ratelslangen.nl

Summary
The Venomous Reptiles of the Western 
Hemisphere — A book review
Since the publication of ‘The Venomous Reptiles 
of Latin America’ by Jonathan A. Campbell 
and William W. Lamar in 1989, many scientific 
discoveries and taxonomic changes have resulted 
in an updated version of this book ‘The Venomous 
Reptiles of the Western Hemisphere’ (Volumes 1 
and 2)., which now also contains the venomous 
reptiles of Northern America. 1500 (rather small) 
colour photographs are showing venomous rep-
tiles from different subspecies, sex, age and locality. 
Furthermore there are 161 black-and-white pic-
tures and also several excellent line figures, maps, 
etcetera. Extensive descriptions are given of all of 
the 192 species of venomous lizards and snakes liv-
ing in the Americas. It is an essential reference for 
both herpetologists and amateurs interested in the 
herpetology of this part of the world.

Coronado Island ratelslang, Crotalus oreganus caliginis.  
 Taylor's Cantil,  Agkistrodon taylori. Foto’s: Rob Olivier
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In dit artikel zal de belangrijkste informatie met betrekking tot tot het genus 
Boiga zo kort maar functioneel mogelijk worden gepresenteerd. Ik heb dit 
gedaan door middel van een lijst van alle soorten zoals die op dit moment 

beschreven zijn en erkend worden. Per soort heb ik zo gedetailleerd mogelijk, 
maar enigszins beknopt, informatie gegeven met betrekking tot het versprei-
dingsgebied. Bij soorten die in Indonesië voorkomen kan het nuttig zijn om op 
de website van Gernot Vogel of in de originele beschrijving gedetailleerdere 
informatie over de verspreiding na te zoeken. Per soort alle eilanden opnoemen 
maakt het artikel minder leesbaar en onoverzichtelijker en dat heb ik dus groten-
deels achterwege gelaten. Wanneer dat nodig wordt geacht is er een extra opmer-
king geplaatst, bijvoorbeeld als verwarring met andere soorten mogelijk is. 
Veel van de soorten in de lijst worden in de hobby weinig tot niet gehouden. Dit 
komt omdat deze soorten alleen in landen voorkomen die export van wildlife 
(flora en) fauna verbieden. Ook op de verkrijgbaarheid van de soorten ben ik 
daarom ingegaan (soortenlijst). Deze verkrijgbaarheid kan door de jaren heen 
natuurlijk veranderen en is gebaseerd op mijn ervaringen van de laatste jaren.
Niet van alle soorten zijn foto’s van bruikbare kwaliteit plus toestemming om ze 

Jelmer Groen 
jelmer@snakesofasia.nl 

Foto’s van de auteur, tenzij anders vermeld

Het Boiga-genus

 Exemplaren van 
Boiga cynodon eten in 

gevangenschap vaak 
alleen gevogelte

Toen ik door een lid van het bestuur van de Doelgroep Gifslangen Lacerta (DGL) werd 
gevraagd of ik voor deze Lacerta een stuk wilde schrijven met betrekking tot het genus 

Boiga hoefde ik niet lang na te denken: “Ja,” was mijn antwoord. In het verleden heb ik al 
aardig wat geschreven over soorten van dit genus. Op mijn website bijvoorbeeld (www.
snakesofasia.nl) heb ik over alle soorten waar ik ervaring mee heb een stuk geschreven. 

Ook heb ik artikelen geschreven over Boiga dendrophila en Boiga tanahjampeana. De laat
ste tijd richt ik me niet alleen meer op het Boiga genus maar ook op andere slangen uit 

Azië. Wat schrijven over Boiga betreft is dit artikel voor mij dan ook een beetje de afsluiter. 



te plaatsen te krijgen. Van sommige soorten heb ik 
zelfs nog nooit een foto gezien. Ik ben daardoor 
gedwongen om wat het uiterlijk van de slangen 
van dit genus betreft een hoop aan de fantasie 
van de lezer over te laten. Voor foto’s en de infor-
matie m.b.t. taxonomie en verspreiding heb ik 
veel gebruikt gemaakt van bronnen van Gernot 
Vogel (www.gernot-vogel.de). Mijn dank hier-
voor.
Sommige soorten uit de lijst zijn in eerste instantie 
als enkele soort beschreven en later ingedeeld in 
ondersoorten. In dat geval heb ik de beschrijving 
van de soort, zoals hij in eerste instantie beschre-
ven is, en de beschrijving van de ondersoort met 
de soortnaam als ondersoortnaam in twee delen 
verdeeld, met dezelfde bron als beschrijving.
Informatie over voeding en maximale lengtes heb 
ik met opzet weggelaten. Van veel soorten is deze 
informatie niet makkelijk met goede bronnen te 
onderbouwen. Dergelijke informatie kan men dus 
het beste per soort proberen te achterhalen.
Behalve de lijst bevat het artikel een beschrijving 

van de verzorging, huisvesting, kweek en voeding 
van de dieren. Deze ervaring is uiteraard groten-
deels gebaseerd op eigen ervaringen met soorten 
uit vooral Maleisië en Indonesië. 

Uiterlijk
Boiga-soorten hebben qua uiterlijk en leefwijze 
een aantal dingen gemeen. Het zijn altijd relatief 
slank gebouwde dieren met een kop die duidelijk 
afgescheiden is van het lichaam. Vanwege het feit 
dat ze nachtactief zijn staan ze ook bekend om 
hun “kattenogen”. Dit zie je ook terug in Engelse 
benamingen van Boiga-soorten (Cat-snakes of Cat-
eyed snakes). Een bekend voorbeeld is “the Green 
cat(eyed)-snake” oftewel Boiga cyanea.
Er zit wat betreft het uiterlijk veel variatie in het 
genus. Vooral in de lengtes/gewichten en de kleur 
zit het verschil. Zo zijn er bijvoorbeeld veel weinig 
tot niet gehouden soorten uit landen als India 
en Sri Lanka, die relatief klein blijven en bruin 
gekleurd zijn. Daar staan tegenover soorten als 
Boiga dendrophila die groter dan twee meter wor-

Boiga beddomei. Foto: Aaron Lobo
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den en spectaculaire gele strepen vertonen. Deze 
verschillen zijn ontstaan door het enorme ver-
spreidingsgebied van het genus, waardoor er grote 
verschillen zijn tussen de biotopen en leefwijzen.

Taxonomie
Het genus Boiga omvat momenteel 33 soorten 
waarvan één soort (Boiga fusca) alleen in Papua 
Nieuw Guinea en Australië voorkomt. Twee 
Afrikaanse soorten reken ik voor het gemak op 
dit moment tot het genus Toxicodryas. Hopelijk 
komt er in de toekomst meer duidelijkheid op 
dit gebied. Alle andere soorten zijn Aziatisch. 
Grofweg komt dit genus dan voor van Australië 
(Boiga irregularis, Boiga fusca) tot en met China 
(bijvoorbeeld Boiga guangxiencis) en van China tot 
en met Pakistan (Boiga trigonata).
Binnen het Boiga genus is wat taxonomie betreft 
nog heel veel onduidelijk. De ene soort blijkt een 
jeugdvorm van de ander te zijn, sommige soorten 
zijn waarschijnlijk op te delen in meerdere soorten 
of ondersoorten en nieuwe soorten worden nog 

met enige regelmaat beschreven.
Het geslacht Boiga behoort tot de familie Colu-
bri dae. Deze familie is onderverdeeld in verschil-
lende subfamilies. Boiga behoort tot de subfami-
lie Colubrinae. Ook in dit veel grootschaligere 
gedeelte van de taxonomie mogen we veranderin-
gen verwachten. Constant vallen er weer stukjes op 
hun plek. Het interessante van deze familie en sub-
families is voor mij vooral het stukje evolutieleer 
dat er bij komt kijken om de indeling van deze slan-
gen (Colubrinae) te begrijpen. Er zijn binnen de 
familie (Colubridae) bijvoorbeeld verschillen 
te vinden in de ontwikkeling van het gifapparaat. 
Die verschillen zijn onder andere te vinden in de 
tanden en gifklieren, maar bijvoorbeeld ook in de 
verbinding ertussen. Sommige slangensoorten van 
deze familie zijn totaal ongevaarlijk vanwege het 
feit dat gifklieren en giftanden simpelweg niet aan-
wezig zijn (bijvoorbeeld Pantherophis sp.), andere 
soorten zijn dodelijk voor de mens. Een voorbeeld 
van een slang van deze familie die voor doden heeft 
gezorgd is Dispholidus typus. En ja, ook hier is lang 
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Soortenlijst
1. Boiga andamensis   
Beschrijving: Dipsadomorphus andamanensis F. 

Wall, 1909. Rec. Indian Mus. 3: 153.
Verspreiding:  Andaman eilanden (India).
Opmerking: Er is nog onduidelijkheid over het 

verwantschap en de verspreiding van de groep Boiga 
ceylonensis, Boiga beddomei, Boiga nuchalis, Boiga 
andamanensis.

Verkrijgbaar: Deze soort heb ik nooit in gevangen-
schap gezien. India is gesloten wat betreft de export 
van wildlife. 

2. Boiga angulata
Beschrijving: Dipsas (Dipsadomorphus) angulata 

W. C. H. Peters, 1861. Mber. Königl. Akad. Wiss. 
Berlin 1861: 688-689.

Verspreiding: Catanduanes, Leyte, Luzon, 
Mindanao, Negros, Polillo (Filippijnse eilanden)

Opmerking: Dit is een soort van het Boiga draipezi 
complex. Dit complex moet nog eens goed bekeken 
worden.

Verkrijgbaar: Deze soort heb ik nooit in gevangen-
schap gezien. Uit de Filippijnen word officieel alleen 
nakweek geëxporteerd.

 
3. Boiga barnesi   
Beschrijving: Dipsas barnesi A. Günther, 1869. 

Proc. Zool. Soc. London 1869: 506.
Verspreiding: Sri Lanka.
Verkrijgbaar: Deze soort heb ik nooit in gevangen-

schap gezien. Sri Lanka is gesloten wat betreft de 
export van wildlife.

4. Boiga beddomei
Beschrijving: Dipsadomorphus beddomei F. Wall, 

1909. Rec. Ind. Mus. 3: 152.
Verspreiding: Sri Lanka, Zuidelijk India.
Opmerking Het exacte verspreidingsgebied van 

deze soort is onduidelijk. Er is nog onduidelijkheid 
over het verwantschap en de verspreiding van de 
groep Boiga ceylonenis, Boiga beddomei, Boiga nuchalis, 
Boiga andamanensis.

Verkrijgbaar: Ik heb deze soort nooit in gevangen-
schap gezien. Landen van herkomst zijn gesloten 
wat betreft de export van wildlife.

5. Boiga bengkuluensis
Beschrijving: Boiga bengkuluensis N. Orlov, S.V. 

Kudryavtzev, S.A. Ryabov & O.V. Shumanov, 
2003. Russ. J. Herpet. 10: 34. 

Verspreiding: Reijand, Provincie Bengkulu 
(Sumatra, Indonesië)

Verkrijgbaar: Ik heb deze soort nooit in gevangen-
schap gezien. Reden hiervoor is zijn beperkte ver-
schijning in de natuur.



niet alles duidelijk en komt er stukje bij beetje 
nieuwe informatie naar buiten en wordt oude 
informatie beter onderbouwd of juist onderuit 
gehaald. Ook deze ontdekkingen hebben invloed 
op de taxonomie, omdat de uiterlijke overeenkom-
sten en verschillen tussen de dieren (bijvoorbeeld 
in het gifapparaat) tot nieuwe inzichten over de 
verwantschap tussen genera en soorten aanleiding 
geven.

Gevaar
Boiga-soorten liggen, qua gevaarlijkheid, binnen 
de Colubridae familie ergens in het midden. 
Giftanden zijn aanwezig maar relatief klein en 
gegroefd in plaats van hol. Daarnaast staan deze 
tanden achter in de bek, zodat men bij een ver-
dedigende beet vaak niet eens met deze tanden 
in aanraking komt. De gifklieren van dieren uit 
de subfamilie Colubrinae zijn over het alge-
meen relatief klein (er zijn uitzonderingen), zo 
ook die van Boiga-soorten. Op enkele uitzonde-
ringen na hebben de slangen uit de onderfamilie 
Colubrinae vooral neurotoxines in het gif zitten. 

Ook Bij Boiga-soorten is dit het geval. Deze toxi-
nes zorgen vooral voor verlammingsverschijnselen. 
Een bekende ontdekking is die van Brian Grieg 
Fry, die de zogenaamde “three finger toxins”, die 
ook bij veel dodelijke slangen zoals doodsadders 
(Acanthophis sp.) worden gevonden, in het gif 
aantrof. Het feit dat de meeste slangen van deze 
subfamilie vooral neurotoxines in het gif hebben 
is één van de redenen dat deze soorten over het 
algemeen niet dodelijk zijn voor de mens. Een gif 
dat vooral(!) uit neurotoxines bestaat en in kleine 
hoeveelheden word ingebracht, door een onder-
ontwikkeld gifapparaat, zorgt namelijk over het 
algemeen(!) vooral voor plaatselijke verlammings-
verschijnselen, eventueel (vaak) in combinatie met 
(meestal lichte) zwellingen. Deze verschijnselen 
zorgen bij de mens meestal niet voor blijvende 
klachten of levensgevaar. 
De soorten uit deze subfamilie die wel dodelijk 
blijken te zijn hebben praktisch allemaal grotere 
tanden en klieren en/of een type gif dat uit toxines 
bestaat, die gericht organen aanvallen en/of een 
grote invloed hebben op het bloed.

6. Boiga bouretti
Beschrijving: Boiga bouretti F. Tillak, T. Ziegler 

& L.K. Quyet, 2004. Sauria 26 (4): 4. 
Verspreiding: Noordwestelijk Phong Nha-ke Band 

Nationalparks in het Minh Hoa gebied (Vietnam)
Verkrijgbaar: Ik heb deze soort nooit in gevangen-

schap gezien, maar het is niet onmogelijk.

7. Boiga ceylonensis
Beschrijving: Dipsadomorphus ceylonensis A. 

Günther, 1858. Cat. Col. Sn. Brit. Mus. London 
III: 176.

Verspreiding: Sri Lanka  
Opmerking: Er is nog onduidelijkheid over het 
verwantschap en de verspreiding van de groep Boiga 
ceylonenis,

Boiga beddomei, Boiga nuchalis, Boiga andamanensis
Verkrijgbaar: Ik heb deze soort gehad. Land van 

herkomst is gesloten wat betreft de export van wild-
life, maar er is een kleine populatie in gevangenschap 
aanwezig.

8. Boiga cyanea
Beschrijving: Triglyphodon cyaneum A.-M.-C. 

Duméril, G. Bibron & A.-H.-A. Duméril, 1854. 
Erpetol. Gen. Paris 7 (2): 1079-1080.

Verspreiding: Vietnam, Cambodja, Laos, Thailand, 

West Maleisië, Myanmar, China, Bangladesh, 
Bhutan en Oostelijk India. 

Verkrijgbaar:  Ja. De populatie in gevangenschap 
vind zijn oorsprong waarschijnlijk in Vietnam. 

 9. Boiga cynodon 
Beschrijving: Dipsas cynodon F. Boie, 1827. Isis von 

Oken 1827: 549. 
Verspreiding: Indonesië, Maleisië (West en Borneo), 
Singapore, Myanmar, Cambodja; Thailand, 
Oostelijk India, Filippijnen.

Opmerking: Er zijn meerdere kleurvormen van 
deze soort bekend in de natuur welke meestal niet 
lokaliteitsafhankelijk zijn. Er zijn echter populaties 
bekend die lichter of donkerder gekleurd zijn.

Verkrijgbaar: Ja. De meeste dieren komen uit 
Maleisië en Indonesië.

 
10. Boiga dendrophila 
Beschrijving:  Dipsas dendrophila F. Boie, 1827. Isis 

von Oken 1827 : 549. 
Opmerking: Het zou mooi zijn als deze soort en 
dan vooral de verschillende ondersoorten zoals die 
nu zijn ingedeeld ooit eens goed uitgepluisd worden. 

Verkrijgbaar: Verschilt per ondersoort.

Boiga cyanea
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Er zijn mij persoonlijk geen beetgevallen door 
Boiga-soorten bekend waar iemand blijvende 
klachten aan heeft overgehouden of aan overleden 
is. Op het internet zijn bronnen te vinden van 
beetgevallen op het Amerikaanse eiland Guam 
door exemplaren van Boiga irregularis. Dit zijn de 
enige bronnen die mij bekend zijn die spreken 
over niet-plaatselijke symptomen. Hier gaat het 
echter om baby’s van minder dan een jaar oud, die 
hoogstwaarschijnlijk meerdere malen gebeten zijn 
doordat een Boiga in hun bed was beland.
Symptomen bestonden uit misselijkheid, kortade-
migheid, hangende oogleden, zwellingen die rood 
gekleurd waren (bijtplek) en lichte blaarvorming. 
Andere mogelijke symptomen zijn hoofdpijn en 
duizeligheid. Bij alle dieren van het genus zou ik 
rekening houden met deze symptomen, omdat van 
de meeste soorten weinig info over beten te vinden 
is. De ene soort is natuurlijk groter en daardoor wat 
beter in staat om symptomen te veroorzaken dan 
de ander. Symptomen die voor mij na te trekken 
zijn en bij volwassen mensen hebben plaatsgevon-
den gaan niet verder dan plaatselijke zwellingen 

(bijtplek). Meestal ervaren mensen na een beet 
al helemaal geen symptomen. Bij meerdere beten 
waarbij de slang ook daadwerkelijk vasthoudt kan 
het uiteraard anders aflopen, maar zelfs daarvan 
zijn mij verhalen van kennissen bekend zonder 
symptomen. Het is echter met elk dier dat bij 
een beet of steek lichaamsvreemde stoffen in kan 
brengen verstandig om in je achterhoofd te houden 
dat verassingen niet uit te sluiten zijn. Ieder mens 
kan, wat symptomen betreft, anders reageren op 
een beet. Daarnaast dient men altijd rekening te 
houden met de mogelijkheid van een allergische 
reactie. Omgaan met dit soort slangen als waren 
het volwaardige gifslangen is in mijn ogen dan ook 
zeker aan te raden.

Huisvesting
Op het gebied van huisvesting, verzorging en 
kweek zijn er natuurlijk verschillen per soort. Over 
het algemeen kun je echter wel stellen dat er op 
dit gebied geen grote verschillen bestaan tussen 
de soorten uit Zuid-Oost Azië, die men regelmatig 
in gevangenschap ziet. Dit stuk is dan ook vooral 
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gericht op de soorten die verkrijgbaar zijn.
Persoonlijk heb ik qua inrichting enkele basis-
principes waar ik me aan houd, welke toepasbaar 
zijn voor alle boombewonende slangen uit Zuid-
Oost Azië maar ook voor andere boombewonende 
soorten uit tropische gebieden, uit bijvoorbeeld 
Zuid Amerika. Met deze manier van werken heb 
ik Boiga cyanea, Boiga nigriceps, Boiga cynodon, Boiga 
dendrophila, Boiga tanahjampeana, Boiga irregularis 
en Boiga ceylonensis zonder problemen verzorgd.
Allereerst is het belangrijk om naar het formaat 
van het verblijf te kijken. Aangezien dieren van 
dit genus boombewonend zijn is een hoge bak 
een vereiste. Persoonlijk werk ik met bakken van 
60x60x100 cm (l×b×h) of groter. Het is soortaf-
hankelijk met wat voor formaat ik genoegen neem. 
Voor volwassen exemplaren van Boiga cynodon en 
Boiga dendrophila bijvoorbeeld is het veel te klein.
In de bak komt een dikke laag bodemsubstraat, 
welke goed vochtabsorberend en niet schimmel-
gevoelig is. Allerlei combinaties zijn mogelijk. 
Persoonlijk gebruik ik graag potgrond, met daar 
over heen bark en/of schorssnippers.

Deze bodem is belangrijk voor het op peil houden 
van de luchtvochtigheid. Bij dieren van dit genus 
die niet uit Zuid-Oost Azië komen is het belangrijk 
te bedenken dat niet alle gebieden waar Boiga-
soorten voorkomen tropisch zijn. Boiga trigonata 
bijvoorbeeld komt in halfwoestijnen voor. In dat 
geval kan een hoge luchtvochtigheid funest zijn 
voor het dier en kan er misschien net zo goed voor 
zand gekozen worden dat droog gehouden wordt. 
Het terrarium word ingericht met takken van ver-
schillende diktes. Dit zal bij de meeste dieren de 
primaire leefruimte zijn. Men kan allerlei soorten 
takken gebruiken, als ze maar stevig genoeg zijn 
en niet snel gaan schimmelen. Persoonlijk zorg ik 
ervoor dat er, in de takken, op verschillende hoog-
tes oppervlaktes zijn waarop de slang in rust- en in 
jachthouding kan liggen. Zo’n oppervlakte creëer 
ik vaak met grote stukken kurkschors die ik vast 
klem tussen de takken of tussen tak en zijwand. 
Door dit op verschillende hoogtes te doen kan de 
slang makkelijker zijn lichaamstemperatuur rege-
len (hoe hoger hoe warmer).
Dit geheel kun je aanvullen met echte planten of 

10c. Boiga dendrophila divergens
Beschrijving: Boiga dendrophila divergens E. H. 

Taylor, 1922. Monogr. Bureau Sci. Manila 16: 201.
Verspreiding:  Luzon en Polillo (Filippijnse eilan-

den)
Verkrijgbaar:  Deze ondersoort heb ik nooit in 

gevangenschap gezien. Uit de Filippijnen word offi-
cieel alleen nakweek geëxporteerd.

10d. Boiga dendrophila gemmicincta
Beschrijving: Trigliphodon gemmi-cinctum A.-M.-C. 

Duméril, G. Bibron & A.-H.-A. Duméril, 1854. 
Erpetol. Gen. Paris 7(2) : 1091.

Verspreiding: Sulawesi (Indonesië)
Opmerking:  Het zou mij en andere mensen niet 

verbazen als dit een aparte soort betreft.
Verkrijgbaar: Ja

10e. Boiga dendrophila latifasciata 
Beschrijving; Dipsadomorphus dendrophilus var. 

latifasciatus G. A. Boulenger, 1896. Catalogue of 
the snakes in the British Museum Nat. Hist. London 
Vol. 3: 71-72.

Verspreiding: Mindanao en Samar (Filippijnse eilan-
den) 

Verkrijgbaar: Zie 10c.

10a. Boiga dendrophila annectens
Beschrijving: Dipsadomorphus dendrophilus var. 

annectens G. A. Boulenger, 1896: 71.
Verspreiding: Borneo
Opmerking: Er is twijfel of deze ondersoort niet 

gewoon Boiga dendrophila dendrophila is. Verschillen 
in uiterlijk zijn klein.

Verkrijgbaar: Ja, maar moeilijk.

10b. Boiga dendrophila dendrophila
Beschrijving: Dipsas dendrophila F. Boie, 1827. Isis 

von Oken 1827 : 549
Verspreiding: Java (Indonesië)
Verkrijgbaar: Ja

Boiga dendrophila gemmicincta
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Boiga kraepelini. Foto: Gernot Vogel

10f. Boiga dendrophila levitoni
Beschrijving: Boiga dendrophila levitoni Gaulke, 

Demegillo & Vogel, 2005. Herpetofauna 25 
(143): 5-16.

Verspreiding: Panay (Filippijnen)  
Opmerking: Dit is de meest recent beschreven 

ondersoort.
Verkrijgbaar: Zie 10c.

10g. Boiga dendrophila melanota
Beschrijving: Dipsadomorphus dendrophilus var. B 

(var. melanotus Bleeker) G. A. Boulenger, 1896. 
Catalogue of the snakes in the British Museum. 
Hist. London Vol. 3: 71.

Verspreiding: Thailand, Westelijk Maleisië, 
Singapore, Indonesië, Cambodja, Vietnam.

Opmerking: Persoonlijk heb ik het vermoeden dat 
er tussenvormen van Boiga dendrophila dendrophila 
en Boiga dendrophila melanota bestaan en dat deze 
vooral in Maleisië voorkomen.

Verkrijgbaar: Ja, meestal uit Maleisië.

10h. Boiga dendrophila multicincta
Beschrijving: Dipsadomorphus dendrophilus var. 

multicinctus G. A. Boulenger, 1896. Catalogue of 
the snakes in the British Museum Nat. Hist. London 
Vol. 3: 7

Verspreiding: Balabac, Palavan. (Filippijnse eilan-
den)

Verkrijgbaar: Zie 10c.

10i. Boiga dendrophila occidentalis
Beschrijving:  Boiga dendrophila occidentalis 

Brongersma, 1934. Zool. Meded. Leiden 17 
(3/4): 211.

Verspreiding:  Nias, Pulau Babi, Batu eilanden 
(Sumatra, Indonesië)

Verkrijgbaar: Ja, maar moeilijk vanwege plaatselijke 
verspreiding.

11. Boiga dightoni  
Beschrijving: Dipsas dightoni G. A. Boulenger, 

1894. I Bombay Nat. Hist. Soc. VIII: 528.
Verspreiding: Keraa (Zuidelijk India)
Verkrijgbaar: Deze soort heb ik nooit in gevangen-

schap gezien. India is gesloten wat betreft de export 
van wildlife.

12. Boiga drapiezii 
Beschrijving: Dipsas drapiezii H. Boie in F. Boie, 

1827. Isis von Oken 20 (10): 549.
Verspreiding: Thailand, Maleisië, Singapore, 

Indonesië, De Filippijnen
Opmerking: Het drapiezii complex heeft nog een 
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kunstplanten. Hoe groter, zwaarder en actiever de 
slang, des te lastiger is het om met echte planten te 
werken. Het voordeel van echte planten is echter 
wel dat het terrarium er veel mooier uitziet en de 
luchtvochtigheid makkelijker hoog blijft. Door 
deze aanvulling hebben de slangen meer schuilge-
legenheid en klimgelegenheid en ziet het geheel er 
een stuk mooier en natuurlijker uit.
Een waterbak gebruik ik persoonlijk niet. Ze ont-
lasten erin, maar verder wordt er, mits er genoeg 
gesproeid wordt, weinig tot niets mee gedaan. 
Kwaad kan het echter natuurlijk nooit.
Persoonlijk zou ik dieren van dit genus altijd apart 
huisvesten. Het is makkelijker met voeren, veiliger 
en overzichtelijker werken voor de verzorger en het 
voorkomt kannibalisme.

Verzorging
Wat verzorging betreft zijn er twee aspecten erg 
belangrijk, warmte en vocht. De temperatuur op 
de rustplekken houd ik zo tussen de 27 en 30°C. 
Koudere en warmere plekken zijn ook aanwezig. 
Persoonlijk verwarm ik met halogeenverlichting. 
Het gebruik van spots kan vooral bij boombewo-
nende slangen problemen opleveren, omdat de 

hoop verduidelijking nodig. Er gaan waarschijnlijk 
meerdere (onder)soorten verscholen onder deze 
naam. Eén ondersoort (Boiga draipiezii bancana, 
Peters, 1867) is beschreven maar wordt niet 
erkend. 

Verkrijgbaar: Ja. Indonesië en Maleisië.

13. Boiga forsteni 
Beschrijving: Trigliphodon forsteni A.-M.-C. 

Duméril, G. Bibron & A.-H.-A. Duméril, 1854. 
Erpetol. Gen. Paris 7 (2): 1077-1078.

Verspreiding: Sri Lanka; Zuid-Oostelijk India; 
Zuidoostelijk Nepal

Verkrijgbaar: Nee, landen van herkomst zijn geslo-
ten wat betreft de uitvoer van wildlife.

14. Boiga fusca 
Beschrijving: Dendrophis fusca J. F. Gray, 1842. 

Zool. Miscellany, London: 54.
Opmerking: Deze soort, bestaande uit twee onder-

soorten word door veel mensen niet erkend en als 
Boiga irregularis betiteld.

Verkrijgbaar: Verschilt per ondersoort

14a. Boiga fusca fusca 
Beschrijving: Dendrophis fusca J. F. Gray, 1842. 

Zool. Miscellany, London: 54
Verspreiding: Queensland en Northern Territory 

(Australië), Nieuw Guinea
Verkrijgbaar: Exemplaren van Nieuw Guinea zou-

den te krijgen moeten zijn. 
 

14b. Boiga fusca ornata
Beschrijving: Dipsas ornata W. Maclay, 1888, Proc. 

Linn. Soc. 2 (3): 416. 
Verspreiding: Van westelijk Australië en Victoria 
River tot Northern Territory.

Verkrijgbaar: Nee, Australië heeft een streng in- en 
exportbeleid m.b.t. dieren. 

15. Boiga gokool 
Beschrijving: Dipsas gokool J. E. Gray, 1834. 

Illustrations of Indian zoology: pl. 83
Verspreiding:  India, Bangladesh en Bhutan.
Opmerking: De status van deze soort in Bhutan is 

onduidelijk. 
Verkrijgbaar: Nog nooit aangeboden gezien.

16. Boiga guangxiencis
Beschrijving: Boiga guangxiensis Y. T. Wen, 1998. 

Sichuan J. Zool. 17 (2): 51.
Verspreiding: Zuidelijk China, Noordelijk en cen-

slang zich vast kan klemmen om de lamp en zich zo 
kan verbranden. Let er op verkoudheid door tocht 
te voorkomen.
Het is erg belangrijk om de tropische(!) dieren van 
dit genus genoeg te besproeien. Met genoeg bedoel 
ik dagelijks, met een absoluut minimum van twee 
à drie keer per week. Persoonlijk gebruik ik sproei-
systemen, wat het makkelijker maakt om alles bij 
te houden en ik sproei zo in principe elke dag. 
Uitdroging is een groot probleem, dat voorkomen 
kan worden door de dieren genoeg luchtvochtig-
heid en drinkgelegenheid te geven. Drinken doen 
deze dieren vooral van (kunst)bladeren en hun 
lichaam.

Voeding
Over voeding alleen zou ik al wel een artikel kun-
nen schrijven. Wat voor prooien er allemaal in de 
maag van een Boiga aangetroffen kunnen worden 
is soms moeilijk te geloven: insecten, vis, amfi-
bieën, hagedissen, slangen, knaagdieren, vogels 
maar ook grotere zoogdieren als vleermuizen en 
jonge dwerghertachtigen (Tragulus javanicus) bij 
Boiga dendrophila.
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Het verschilt binnen dit genus per soort wat er 
allemaal gegeten kan worden. Kleine soorten als 
Boiga ceylonensis (maximaal rond de 1,30 meter) 
eten meestal van nature vooral hagedissen of kik-
kers. Grotere soorten als Boiga dendrophila eten op 
volwassen leeftijd veel vogels en knaagdieren. Boiga 
cynodon (de langste soort met een maximale lengte 
van rond de 2,75 meter) eet vooral vogels. 
Het is dus vanzelfsprekend dat het erg belangrijk 
is dat men zich wat voeding betreft goed verdiept 
heeft in een soort van dit genus voor men eventu-
eel een dergelijk dier gaat houden. Daarnaast kan 
het in het geval van wildvangdieren (die helaas ver-
reweg het meest worden aangeboren van dit genus) 
ook nog eens lokaliteitsafhankelijk zijn wat het dier 
gewend is (het meeste te eten).
Over het algemeen zijn de grotere soorten het 
beste te houden in gevangenschap. Deze grotere 
soorten (Boiga cynodon is een uitzondering) zullen 
eerder knaagdieren accepteren in gevangenschap 
dan kleinere soorten.

Soorten die redelijk verkrijgbaar zijn en over het 
algemeen wel muizen willen eten zijn: Boiga den-

drophila, Boiga nigriceps, Boiga cyanea, Boiga tanah-
jampeana en Boiga irregularis. Boiga multomaculata 
hoor ik verschillende berichten over. Waarschijnlijk 
zal het bij deze soort populatie-afhankelijk zijn of 
ze gewend zijn om knaagdieren te eten. Kleinere, 
slanker gebouwde soorten accepteren vaak geen 
muizen. Boiga cynodon eet meestal alleen levende 
vogels en kan soms gewend worden aan diepvries-
kuikens. Ik voer dieren van dit genus relatief vaak. 
De spijsvertering gaat erg snel en vanwege de bouw 

Boiga irregularis

traal Vietnam en Laos.
Verkrijgbaar: Ja. Ondanks dat deze soort al 

gekweekt is in gevangenschap zijn deze dieren zeer 
lastig te bemachtigen.

17. Boiga irregularis
Beschrijving: Coluber irregularis Merrem in 

Bechstein, 1802. Uebers. Lacep. 4: 239. 
Verspreiding: Indonesië, Nieuw Guinea, Solomon 
eilanden en Oostelijk Australië.

Opmerking: Rekening houdend met het feit dat 
Boiga fusca ook tot deze soort word gerekend kan 
men over een groter verspreidingsgebied praten. 
Gernot Vogel is overigens ervan overtuigd dat 
er een tweede soort verborgen is onder deze naam 
welke groter en minder bijterig is.

Verkrijgbaar: Ja, Indonesië.

18. Boiga jaspidea
Beschrijving: Triglyphodon jaspideum A.-M.-C. 

Dumeril, G. Bibron & A.-H.-A. Dumeril, 1854. 
Erpetol. Gen. Paris, 7(2): 1093.

Verspreiding:  Thailand; Westelijk Maleisië; 
Singapore, Indonesië 

Verkrijgbaar: Ja, Maleisië en Indonesië.
 

19. Boiga kraepelini 
Beschrijving: Boiga kraepelini L. Stejneger, 1902. 

Proc. Biol. Soc. Washington 15: 15-17.
Verspreiding: China, Vietnam, Laos (grensgebied 

met Vietnam)
Opmerking: Boiga multitemporalis is onder deze 

soort geplaatst omdat dieren van deze niet meer 
erkende soort een jeugdvorm van Boiga kraepelini 
bleken te zijn (Vogel 1996).

Verkrijgbaar: Ja, er is een kleine nakweekpopulatie 
in gevangenschap die waarschijnlijk zijn oorsprong 
vind in Vietnam.

20. Boiga multifasciata
Beschrijving: Dipsas multifasciata B. Blyth, 1860. J. 

Asiat. Soc. Bengal. 29: 114. 
Verspreiding: Het Himalaya gebergte in India, Nepal 
en Bhutan.

Verkrijgbaar: Nee.

21. Boiga multomaculata 
Beschrijving: Dipsas multomaculata F. Boie, 1827. 

Isis von Oken 20 (10): 549.
Verspreiding: Bangladesh, Cambodja, India, Laos, 

Maleisië, Myanmar, China, Singapore, Thailand, 
Vietnam, Indonesië
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van deze dieren voer ik liever iets te veel dan iets 
te weinig. 
Bedenk wel dat wat er in gaat er voor een deel ook 
weer uitkomt. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als 
dat het erin gaat. Af en toe eens twee keer in de 
week voeren is geen enkel probleem, maar geeft 
wel twee keer zoveel bende.
Bovenstaande geldt uiteraard voor volwassen die-
ren. Wat jonge dieren eten is bij veel dieren nog een 
raadsel. Over het algemeen kun je denken aan kik-
kervisjes, kikkertjes, jonge hagedisjes, kleinere slan-
getjes, insecten, wellicht zelfs slakken en wormen.
De meeste Boiga-soorten zijn als ze jong zijn niet 
eens in staat om een pasgeboren jong van een 
huismuis door te slikken. Ze zijn er simpelweg te 
klein voor.
De diertjes aan het eten krijgen door ze uit verdedi-
ging in de prooi te laten bijten werkt meestal niet. 
Vaak worden jonge dieren van dit genus dan ook 
een tijd gedwangvoederd voordat ze zelfstandig 
beginnen te eten. Vaak gebeurt dit met een stukje 
eendagsmuis of een stukje muizenstaart van een 
volwassen muis. Zelf gebruik ik stukjes eendags-
muis omdat het makkelijker verteerbaar is.

Kweek
Het kweken met dieren van dit genus is iets waar je 
als hobbyist helemaal moedeloos van kan worden. 
Paringen, maar geen eieren. Eieren, maar geen jon-
gen. Eieren die zowat exploderen, het is me helaas 
allemaal bekend. Kweekpogingen met dieren van 
dit genus zijn mij alleen bekend met de soorten uit 
tropische gebieden. De manier om ze in paarstem-
ming te krijgen is door het “nabootsen” van een 
regenseizoen.
Persoonlijk houd ik al mijn slangen gescheiden. 
Indien men dit niet doet is het aan te raden om 
kweekman en kweekvrouw apart te huisvesten 
gedurende de “winter”. Ik zet mijn dieren rond 
februari bij elkaar, na twee iets minder natte en 
iets minder warme maanden. Het moment van bij 
elkaar zetten is bij mij de vervelling van de vrouw. 
Ik zet de dieren overdag bij elkaar en sproei dan erg 
veel. Die avond en/of nacht mag je dan eigenlijk op 
zijn minst al wel wat activiteit verwachten. 
De lengte van de zwangerschap is lastig te bepa-
len, maar een minimum van zes weken durf ik 
wel te noemen. Vaak legt het vrouwtje de eieren 
vlak na een vervelling die afwijkt van het vervel-
lingschema. Vooral bij vrouwtjes waar je mee wil 

Eieren van Boiga cyanea



Opmerking: Er zit genoeg variatie in deze soort 
om te kunnen zeggen dat de beschrijving van onder-
soorten in de toekomst niet onwaarschijnlijk is.

Verkrijgbaar: Ja, vooral uit Indonesië en Maleisië.
 
22. Boiga nigriceps
Beschrijving: Dipsas nigriceps A. Günther, 1863. 

Ann. Mag. Nat. Hist. 3 (12): 359.
Verspreiding: Thailand, Maleisië, Indonesië 

(Simalur, Nias, Sumatra, Borneo, Java, Siberut, 
Mentawei Archipel).

Verkrijgbaar: Ja

22a. Boiga nigriceps nigriceps
Beschrijving:  Dipsas nigriceps A. Günther, 1863. 

Ann. Mag. Nat. Hist. 3 (12): 359. 
Verspreiding: Thailand, Maleisië, Indonesië (Sima-
lur, Nias, Sumatra, Borneo, Java, Mentawei Archipel).

Verkrijgbaar: Ja, Maleisië en Indonesië. Thailand 
exporteert geen wildlife meer.

22b. Boiga nigriceps brevicauda
Beschrijving: Boiga nigriceps brevicauda Smith, 

1926. Ann. Mag. Nat. Hist., 9 (18): 79.
Verspreiding: Siberut (Indonesië).
Verkrijgbaar: Is lastig om wat over te zeggen: Vaak is 

van dieren die uit Indonesië komen de achtergrond 
niet met zekerheid te achterhalen.

 
23. Boiga nuchalis
Beschrijving: Dipsas nuchalis A. Günther, 1875. 

Proc. Zool. Soc. London 1875: 233.
Verspreiding: India en Zuidelijk Nepal.
Opmerking: Er is nog onduidelijkheid over het 

verwantschap en de verspreiding van de groep Boiga 
ceylonenis,   Boiga beddomei, Boiga nuchalis, 
Boiga andamanensis

Verkrijgbaar: Nee. Beide landen zijn gesloten wat 
betreft export van wildlife

24. Boiga ochraceus
Beschrijving: Dipsas ochraceus A. Günther, 1868. 

Ann. Mag. Nat. Hist. 4 (1): 425. 
Verspreiding: Oostelijk India, Bangladesh(?), 
Myanmar, Andaman eilanden (India), Nepal, 
Bhutan.

Opmerking: De aanwezigheid van deze soort in 
Bangladesh is onduidelijk. Vooral om welke onder-
soort het gaat is onenigheid. Deze soort zou wel op 
de Andaman eilanden voorkomen, maar niet op de 
Nicobar eilanden. Ook hierover is onduidelijkheid.

Verkrijgbaar: Nee.
 

24a. Boiga ochraceus ochraceus
Beschrijving: Dipsas ochraceus A. Günther, 1868. 

Ann. Mag. Nat. Hist. 4 (1): 425
Verspreiding: Oostelijk India, Bangladesh(?), 

Myanmar, Andaman eilanden (India).
Verkrijgbaar: Nee.
 

24b. Boiga ochraceus stoliczkae
Beschrijving: Dipsadomorphus stoliczkae Wall, 

1909. Rec. Ind. Mus. 3: 155.
Verspreiding:  Nepal, Bhutan, Noordelijk India, 

Bangladesh?
Verkrijgbaar:  Nee.

25. Boiga philipina
Beschrijving: Dipsas philippina W. Peters, 1867. 

Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1867: 27. 
Verspreiding: Luzon (eiland van de Filipijnen)

Opmerking: Deze soort is deel van het Boiga dra-
piezii complex. Over dit complex is nog veel ondui-
delijkheid.

Verkrijgbaar:  Deze soort heb ik nooit in gevangen-
schap gezien. Uit de Filippijnen word officieel alleen 
nakweek geëxporteerd.

26. Boiga quincunciatus
Beschrijving: Dipsadomorphus quincunciatus F. 

Wall, 1908. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 18: 272.
Verspreiding: Burma, Oostelijk India.
Verkrijgbaar: Nee, beide landen exporteren geen 

wildlife.

 27. Boiga ranawei 
Beschrijving: Boiga ranawanei V.A.M.P.K. 

Samarawickrama, V.A.P. Samarawickrama, 
N.M. Wijesena & N.L. Orlov, 2006 (2005). 
Russian J. Herp. 12: 216.

Verspreiding: Sri Lanka.
Verkrijgbaar: Nee.

28. Boiga saengsomi
Beschrijving: Boiga saengsomi W. Nutphand, 1985. 

Thai Zool. Center of Bangkok, Booklet 1: 1-6.
Verspreiding: Trang and Krabi Provinces in south-

ern Thailand.
Verkrijgbaar: Nee. Thailand exporteert al enkele 

jaren geen wildife. 

29. Boiga schultzei
Beschrijving: Boiga schultzei E. H. Taylor, 1923. 

Philip. J. Sci. 22: 552.
Verspreiding: Palawan (eiland van de Filippijnen)
Opmerking: Deze soort behoort tot het Boiga 

draipezii complex. Over deze groep is veel onduide-
lijkheid. Sommige mensen zien deze soort als een 
ondersoort van Boiga draipezii

Verkrijgbaar: Deze soort heb ik nooit in gevangen-
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Tadzjikistan, Uzbekistan en Bangladesh.
Verkrijgbaar: Ja, ik heb ze alleen uit Pakistan gezien.
 

32a. Boiga trigonata trigonata
Beschrijving: Coluber trigonatus Schneider in 

Bechstein, 1802. : 256.
Verspreiding: Sri Lanka, India, Pakistan, Nepal, 

Bhutan en Bangladesh
Verkrijgbaar: Ja
 

32b. Boiga trigonata melanocephalus
Beschrijving: Dipsadomorphus trigonata melanocepha-

lus N. Annandale, 1904. J. Asiatic Soc. Bengal 73 
(5)

Verspreiding: Iran, Afghanistan, Turkmenistan, 
Tadzjikistan, Uzbekistan en een Westelijk deel van 
Pakistan. 

Verkrijgbaar: Ja

33. Boiga wallachi
Beschrijving: Boiga wallachi I. Das, 1998. J. South 

Asian Nat. Hist. 3 (1): 60.
Verspreiding: Nicobar eilanden (India)
Opmerking: Orlov & Ryabov (2002) menen dat 

deze soort ook op de Andaman eilanden voorkomt.
Verkrijgbaar: Nee, India is gesloten wat betreft de 

uitvoer van wilflife.

Boiga cynodon
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schap gezien. Uit de Filipijnen word officieel alleen 
nakweek geëxporteerd.

30. Boiga siamensis
Beschrijving: Boiga siamensis W. Nootpand, 1971. 

Poisonous Snakes of Thailand: 60. 
Verspreiding: Thailand, Laos, Zuidelijk Vietnam, 
Cambodja, Myanmar, Bangladesh. Noordoostelijk 
India.

Opmerking: Deze soort werd tot 2005 tot Boiga 
occelata gerekend (Pauwels 2005).

Verkrijgbaar: Ik heb deze dieren nooit in gevangen-
schap gezien.

 31. Boiga tanahajampeana 
Beschrijving: Boiga tanahjampeana N. Orlov & 

S.A. Ryabov, 2002. Russ. J. Herp. 9: 34. 
Verspreiding: Tanahjampea (eiland van Sulawesi, 
Indonesië)

Opmerking: Persoonlijk denk ik dat deze soort 
zeer nauw verwant is aan Boiga dendrophila. Dat is 
puur gebaseerd op morfologische kenmerken. 

Verkrijgbaar: Ja.
32. Boiga trigonata 
Beschrijving: Coluber trigonatus Schneider in 

Bechstein, 1802. : 256.
Verspreiding: Sri Lanka, India, Pakistan, Nepal, 

Bhutan, Iran, Afghanistan, Turkmenistan, 
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Boiga trigonata trigonata uit Sri Lanka. Foto: Aaron Lobo

Boiga tanahjampeana
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kweken kan het dus erg nuttig zijn om elke keer op 
te schrijven wanneer een slang vervelt.
Het probleem met betrekking tot de incubatie van 
de eieren dat ik vooral ervaren heb en deel met 
enkele andere mensen in Europa, is dat de eieren 
op den duur beginnen te scheuren. Dit lijkt te 
komen doordat de eieren harder groeien dan de 
schaal van het ei toelaat. Het ei begint misvormd 
te raken en kan op een gegeven moment niet ver-
der “rekken”. Ik heb dit meegemaakt met eieren 
van Boiga cyanea, Boiga dendrophila gemmicincta en 
Boiga tanahjampeana.
Waar het door komt weet ik niet. Misschien dat 
het komt doordat deze dieren een minder kalkrijk 
dieet hebben in de natuur (minder muizen) en de 
eierschalen in de natuur daardoor minder hard 
zijn, maar het is maar een theorie.
Ik heb zelf een hogere uitkomst bereikt door de 
eieren af te dekken met vochtig mos. Anderen gra-
ven de eieren vrijwel helemaal in of dekken tijden 
de meest kritieke weken de eieren af met vochtig 
keukenpapier.
De incubatietijd van de eieren verschilt uiteraard 
per soort maar kan ook binnen een soort grote 
verschillen vertonen. Zo heb ik met Boiga cyanea 
96 dagen, maar ook 130 dagen meegemaakt. Een 
kennis uit Denemarken hoefde dit jaar maar 85 
dagen te wachten.
Van veel soorten is de incubatietijd niet echt te ach-
terhalen, omdat er gewoon geen mensen bekend 
zijn die ermee gekweekt hebben. Op mijn website 
ga ik bij een bepaalde aantal soorten dieper in op 
de incubatietijden van de eieren.

Dankwoord
Dank aan Gernot Vogel voor het gebruik van zijn 
foto’s en het bemiddelen in het verkrijgen van 
andere foto’s.

Summary

The Boiga genus
Information is given concerning species of the 
Boiga genus and their husbandry. 
Looking at the appearance of specimens of this 
genus, all species have some things in common. A 
long and slender body, with a head that is clearly 
distinct form the body. Their eyes have the shape 
of cat-eyes, because these snakes are nocturnal. 
There are 33 species of Boiga of which one species 
only lives in Australia and Papua New Guinea. All 
other species live in Asia. The Boiga genus is part 
of the family Colubridae. Unlike many other 
members of this family, species of this genus are 
venomous. Their bite is not considered to be 
lethal, at least for older children and adults. After 
a bite most of the time local swelling is the prime 
symptom. Nevertheless it’s recommended to keep-
ers that it’s best to keep this snake like any other 
venomous snake: safe.

The list off all species and subspecies contains 
information about the distribution, the descrip-
tion, the availability and any extra remarks.
The husbandry of snakes of the Boiga genus is dis-
cussed. There is a difference between husbandry of 
the tropical species from Malaysia and Indonesia 
which are kept and bred on a relatively large scale, 
and the species which live more in the west of Asia, 
like Boiga trigonata in Pakistan. The information 
about husbandry is focussed on the tropical spe-
cies and has some basic elements. The author has 
used this way housing the snake for seven species 
of Boiga. Most species need a relatively large enclo-
sure. Because this snakes are arboreal the enclosure 
especially need to be high enough and filled with 
enough branches. This height is used to provide 
the snake with shelters at different places at differ-
ent temperatures. So called plateaus are created at 
different heights to make that possible, using large 
pieces of cork bark and attaching them between the 
branches and the side of the terrarium.
A thick layer of soil provides a higher humidity. 
To make it all look a bit more natural and give the 
snakes more cover real or fake plants can be added. 
Moss and leafs on the bottom absorbs a lot of 
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water and look great in an enclosure. Temperatures 
shouldn’t exceed 30-32°C at the warmest spot. Day 
temperatures in the terrarium should reach at least 
around 26°C. Tropical species of snakes of course 
are used to being provided with water all the time. 
It’s important to prevent dehydration by giving the 
snakes the opportunity to drink enough. Not all 
snakes of this genus drink from water bowls but 
prefer to drink drops of water from leafs and other 
objects.
It’s advised to keep snakes of this genus separately.
When one looks at the diet of different Boiga 
species, it’s obvious that there are many differ-
ences. Some smaller species for example mainly 
eat lizards and frogs while larger species tend to eat 
more rodents and birds. Boiga dendrophila, Boiga 
nigriceps, Boiga cyanea, Boiga tanahjampeana and 
Boiga irregularis are considered to be snakes which 
are pretty well available in the hobby and known to 
feed well on rodents. It’s difficult to tell what young 
specimens feed on in the wild. It’s often pretty hard 
to raise hatchlings when it comes to breeding with 
species of this genus.

Breeding with species of this genus is not easy. 
Most specimens available for sale are wild caught 
and therefore not the best snakes to breed with. 
Captive born specimens are easier to breed with. 
Mating can be stimulated by simulating rain sea-
sons and keeping snakes separated the rest of the 
year.
When it comes to incubation of the eggs there is a 
problem many keepers have to deal with. The shell 
of the eggs appear to be unable to stretch enough 
while the egg is growing. Shells simply break or 
start to rot.
It’s different for every species how long the incuba-
tion of the eggs takes. It of course depends on the 
temperature.

On the authors website (www.snakesofasia.nl) for 
some species more information about incubation 
and other subjects is provided.
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Ongeveer vier jaar geleden wees Dick Visser, absoluut een autori
teit in Nederland op het gebied van Aziatische groefkopadders, 
mij op deze dieren. Tot die tijd hield ik me voornamelijk bezig 
met Tropidolaemus wagleri en andere soorten binnen het genus 
Trimeresurus. Na wat gezocht te hebben naar informatie en vele, 
vele uren met Dick Visser over deze soort te hebben gesproken, 
besloot ik in december 2004 de proef op te som te nemen door 
twee volwassen Trimeresurus puniceus op te nemen in mijn collectie. 
Sindsdien is deze soort binnen het genus Trimeresurus een van mijn 
favorieten.

Dit artikel gaat over mijn eigen ervaring met het houden en kweken van 
Trimeresurus puniceus. Op moment van schrijven heb ik een kweekgroep 
van zes exemplaren. Ondanks het feit dat de soort een bekende verschij-

ning is binnen de terrariumhouderij is er nog maar erg weinig bekend over deze 
dieren. Ze genieten niet de populariteit waar hun veelal groene boombewonende 
familieleden binnen het genus Trimeresurus op mogen rekenen en dit gebrek aan 
populariteit is ook terug te vinden in de literatuur. Er zijn wel uitgebreide weten-
schappelijke beschrijvingen, maar er is geen duidelijke informatie over het opti-
maal huisvesten en verzorgen van deze schitterende dieren in gevangenschap. 
Het genus Trimeresurus wordt vaak in verband gebracht met boombewonende 
Aziatische groefkopadders. Veelal overwegend groengekleurde dieren die tot 
op een paar meter hoogte zijn te vinden in bomen en struiken. Een Trimeresurus 
puniceus is eigenlijk niets van dit alles. Het is een Aziatische groefkopadder en 
eigenlijk houdt daarmee elke oppervlakkige gelijkenis op met de groene boom-
bewonende soorten die het genus rijk is. 

Trimeresurus puniceus 
(Kuhl, 1824)

Jan Koetze 
jan@pitviper.nl 
www.pitviper.nl 

Foto’s van de auteur
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Hoewel de fylogenese van het genus Trimeresurus 
en de taxonomie van de groene soorten binnen 
het genus in de afgelopen 10 jaar ((Malhotra 
& Thorpe, 2000; Malhotra & Thorpe, 2004; 
David, 2001; David, 2002) grondig zijn onder-
zocht geld dit niet voor de bruine leden van het 
genus Trimeresurus. De enige die hier uitgebreid 
onderzoek naar heeft gedaan is Gernot Vogel 
(2006a; 2006b). Op moment van schrijven zijn 
er drie erkende soorten: Trimeresurus puniceus 
(Kuhl, 1824), Trimeresurus borneensis (Peters, 
1872) en Trimeresurus brongersmai (Hoge, 1969; 
David & Ineich, 1999; Gumprecht, 2004). 
Nieuwe beschrijvingen als Trimeresurus wiroti en 
Trimeresurus andalasensis zijn aan de orde.
Zoals bijna alle andere soorten binnen het genus 
Trimeresurus is de taxonomie van Trimeresurus puni-
ceus controversieel te noemen. In 1824 beschreef 
Kuhl Craspedocephalus puniceus. Voor tientallen 
jaren werden alle Indische bruine groefkopadders 
ondergebracht onder de naam Craspedocephalus 
puniceus en andere combinaties daarvan als Lachesis 
(Daudin) Atropophis (Peters) en Trimeresurus 
Lacépède. 

Taxonomie
Craspedocephalus puniceus Kuhl, 1824
Cophias punicea Boie, 1827 
Vipera punicea Schlegel 1826 
Atropos puniceus Wagler, 1830  
Trigonocephalus puniceus Schlegel, 1837  
Atropos acontia Gray, 1842  
Atropos puniceus Duméril & Bibron, 1854 
Atropophis puniceus Peters, 1871  
Bothrops puniceus Lidth de Jeude, 1890  
Trimeresurus puniceus Boetger, 1892  
Lachesis puniceus Boulenger, 1896  
Lachesis puniceus De Rooij, 1917 
Trimeresurus puniceus Grandison, 1972 
Trimeresurus puniceus Harding & Welch, 1980  
Trimeresurus puniceus Welch, 1994 
Trimeresurus puniceus Cox et al., 1998 
Trimeresurus puniceus Mc Diarmid, Campbell & 
Touré, 1999 
Trimeresurus puniceus Tu et al., 2000 

Trimeresurus puncieus
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Verschijning
Puniceus is een Latijns woord dat ‘helder rood, 
scharlaken, vuurrood’ betekent. De dieren kunnen 
echter enorm verschillen qua kleur. Vrouwelijke 
dieren hebben een aanzienlijk minder contrastrijk 
patroon dan de mannelijke dieren. Sommige vrou-
welijke dieren hebben kleine witte of grijze stippen 
op hun lichaam. Beide geslachten kunnen rood, 
bruin, geel, grijs, blauw, oranje of een combinatie 
van deze kleuren hebben. Uit het gegeven dat er 
zich binnen mijn collectie van zes dieren een don-
kere rode, bijna donkerbruine vrouw bevindt, maar 
ook een heel lichte gele, bijna goudkleurige vrouw, 
blijkt wel hoe groot de verschillende verschij-
ningsvormen zijn. Typerend is dat de mannelijke 
dieren, behalve aanzienlijk kleiner van formaat, een 
grotere diversiteit aan kleuren kunnen hebben, in 
een drukker patroon, en veelal donkerder van kleur 
zijn dan de vrouwelijke dieren. Het geslacht is dan 
ook in één oogopslag vast te stellen, zelfs al zijn de 
dieren slechts een paar uur oud. Zie de foto’s op 
deze en de volgende pagina’s.
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Vrouwelijke dieren worden ongeveer 90 centimeter lang en mannelijke dieren 
ongeveer 50 centimeter. Er zijn echter uitzonderingen die deze regel bevestigen. 
Met name van de vrouwelijk dieren is bekend dat ze soms aanzienlijk groter wor-
den. In mijn collectie heb ik een vrouw welke ongeveer 120 centimeter is. Het is 
een vrij passieve slang voor wie vluchten de beste verdediging is. Ze kunnen ech-
ter furieus uitvallen wanneer ze gestoord worden en dus mag hun passiviteit niet 
verward worden met vriendelijkheid of zachtaardigheid. Niet voor niets worden 
ze de Aziatische evenknie van Atropoides nummifer, beter bekend als Jumping pit-
viper, genoemd. Deze vergelijking is wat overtrokken, maar ze kunnen verassend 
snel en furieus reageren. De vrouwelijke dieren lijken iets defensiever te zijn dan 
de mannelijke dieren. Met name de vrouwen  zijn fors van formaat, zelfs wat grof 

Exemplaren van 
Trimeresurus puniceus 
kunnen sterk uiteen-
lopen in kleur, waarbij 
de variatie bij de man-
nen duidelijk sterker is 
dan bij de vrouwen.
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en dik. De mannelijke dieren zijn iets slanker in 
verhouding tot de vrouwelijk dieren. Het dier heeft 
een relatief grote kop, welke driehoekig van vorm 
is en duidelijk gescheiden van de nek. Jonge dieren 
hebben een schoffelachtige neus welke, eenmaal 
volwassen, wat minder prominent is. Deze schof-
felachtige neus is typerend voor de soort, waardoor 
ze in de volksmond ook wel ‘Flat-nosed Pit Viper’ 
worden genoemd.  

Herkomst
Trimeresurus puniceus is te vinden op Java en 
Sumatra op een hoogte van 500 tot 1500 meter 
boven zeeniveau, voornamelijk in de bergen, of 
beter gezegd op berghellingen, van deze eilanden. 

Habitat 
Trimeresurus puniceus vertoont ten opzichte van 
andere Trimeresurus-soorten een opmerkelijk 
gedrag, daar deze soort voornamelijk te vinden is 
op de bodem en zich daarbij vaak ingraaft in de 
luchtige humuslaag. Deze nachtactieve dieren hou-
den zich, meestal na regenval, op in lage struiken, 
maar zullen overdag meteen weer ondergronds 
gaan. Dit ‘ondergronds’ kan zoals gezegd de humus-
laag (dikke laag luchtige aarde en dode bladeren) 
zijn, maar ook stronken, stenen en andere objecten 
worden als schuilplaats gebruikt. De temperatuur 
van het leefgebied ligt tussen de 26 en 30°C en ’s 
nachts tussen de 22 en 24°C. De luchtvochtigheid 
is overdag tussen de 70% en 80%,  ’s nachts tussen 
de 80% en 90%. 

Verzorging 
Trimeresurus puniceus is samen met Trimeresurus 
wiroti een van de weinig Trimeresurus-soorten die 
zich een groot gedeelte van hun leven op de bodem 
bevinden. Zij maken echter wel degelijk gebruik 
van klimmogelijkheden maar dit beperkt zich 
tot laag hangende takken, struiken en gewassen.  
Hierdoor is eerder een langer dan een hoger ter-
rarium wenselijk. Voor een volwassen vrouwelijk 
dier is een terrarium van 90×50×50 cm (l×b×h) 
wenselijk en voor een volwassen mannelijk dier 
een terrarium van 60×30×30 cm. Mogelijkheden 
om te klimmen kunnen worden aangebracht in 
de vorm van takken van verschillend formaat. Om 
in te spelen op de behoefte van deze dieren om 
zich te kunnen ingraven, dient er een dikke laag 

van ongeveer 15 cm luchtige aarde vermengd met 
dorre bladeren op de bodem van het terrarium 
te liggen. Omdat de dieren zich veel in deze laag 
zullen bevinden, wil ik er zeker van zijn dat de 
gebruikte aarde geen meststoffen bevat. Elk tuin-
centrum verkoopt verschillende soorten potgrond 
in verschillende prijsklassen. Wees er echter van 
overtuigd dat de gebruikte grond geen meststof-
fen of andere schadelijke stoffen bevat en bezuinig 
niet op dit onderdeel. Op deze aarde moet een 
minimaal vijf centimeter dikke laag dorre bladeren 
liggen. Elk soort blad kan worden gebruikt. Ook 
bladeren verzameld in de tuin of het bos zijn dus 
geschikt. Let hierbij wel op dat het blad vrij is van 
ongedierte. Persoonlijk doe ik de bladeren in een 
oude kussensloop en leg deze voor twee minu-
ten in de magnetron voor ik ze in het terrarium 
doe. Het terrarium kan worden voorzien van wat 
laaggroeiende planten, zoals Hedera of Scindapsus 
(Epipremnum). Ook deze planten zullen door de 
dieren gebruikt worden als schuilplaats, maar zul-
len eerder een decoratief dan een functioneel doel 
hebben. Het geheel kan worden aangevuld met 
een dikke boomstronk, welke ook weer de dieren 
de gelegenheid te geeft om zich te verschuilen. 
De titelfoto bij dit artikel geeft een beeld van de 
inrichting.
Qua inrichting behoeft een terrarium voor een 
Trimeresurus puniceus niet veel aandacht, in die 
zin dat een mooie Ficus benjamina of  een andere 
soort niet door de dieren worden gewaardeerd, 
dit in tegenstelling tot hun groene familieleden, 
welke deze planten gebruiken als rustplaats of 
om vanuit te jagen. Het belangrijkste onderdeel is 
voor een Trimeresurus puniceus de humuslaag en de 
samenstelling daarvan. Wie dan ook denkt met de 
aankoop van een Trimeresurus puniceus, onderge-
bracht in een attractief terrarium, een pronkstuk in 
handen te hebben komt bedrogen uit. De praktijk 
is dat overdag de dieren niet of nauwelijks zicht-
baar zijn. 

Twee à drie keer per week moet het terrarium 
worden besproeid. Kijkende naar het gebied waar 
deze dieren vandaan komen zou men kunnen 
concluderen dat ook deze Trimeresurus een lucht-
vochtigheid van 80% nodig heeft. Het is nooit echt 
onderzocht, hoewel in veel boeken en artikelen een 
RV van 80% als optimaal wordt beschreven voor 
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vergelijkbare soorten uit hetzelfde gebied. Echter, gezien de voorkeur van deze 
dieren om zich in te graven, levert een dergelijke hoge luchtvochtigheid veroor-
zaakt door sproeien in een terrarium problemen op. De aarde en de dorre blade-
ren worden na een bepaalde tijd nat, kleven en drogen niet meer op. De dieren 
kunnen zich daardoor niet meer ingraven en zijn op dat moment niet optimaal 
gehuisvest, met alle mogelijke gevolgen van dien. Dit moet echt voorkomen wor-
den en daarom is het beter twee à drie keer per week flink te sproeien, waarbij de 
aarde na de sproeibeurt de gelegenheid krijgt weer op te drogen. Bij elke sproei-
beurt, overdag of wanneer de verlichting uit is, zullen de dieren direct te voor-
schijn komen en beginnen met drinken. Dit drinken gebeurt vanaf het lichaam of 
vanaf de bladeren die in het terrarium aanwezig zijn. Opvallend is daarbij dat ze 
het gehele terrarium door gaan, op zoek naar vocht dat op de bladeren en takken 
ligt. Om hier op in te spelen heb ik in al mijn terraria een klein waterbakje gezet. 
Dit is een veel besproken onderwerp, waarbij sommigen van mening zijn dat het 
totaal geen zin heeft en anderen het absoluut noodzakelijk vinden. Mijn persoon-
lijke mening ligt ergens in het midden. Ik heb geconstateerd dat na het sproeien 
de dieren het gehele terrarium door gaan en zo ook het waterbakje tegen komen. 
Ik zie een waterbakje dan ook als een kunstmatig equivalent van een klein poeltje 
wat is ontstaan na een regenbui. Eenmaal gevonden drinken ze vrij lang achtereen 
uit het bakje. Uiteraard verhoogt de aanwezigheid van het waterbakje de relatieve 
luchtvochtigheid, zonder daarbij direct een aanslag te zijn op de humuslaag. 
Maar zonder sproeien zal een Trimeresurus puniceus nooit op zoek gaan naar dit 
waterbakje. Sproeien, het kunstmatige equivalent van regenval, is en blijft dus de 

Het belangrijkste 
onderdeel van het 

terrarium is voor een 
Trimeresurus puniceus 
de humuslaag en de 

samenstelling daarvan.
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manier om de dieren van vocht te voorzien en ze 
aan te zetten hiernaar op zoek te gaan. Een water-
bakje is daar slechts een aanvulling op en voorkomt 
dat men onnodig lang moet sproeien om de dieren 
van voldoende vocht te voorzien.
De temperatuur overdag dient tussen de 26 en 
30°C te zijn en ’s nachts tussen de 22 en 24°C. 
In de winter en voorjaar overdag tussen de 24 en 
25°C en ’s nachts ergens rond de 18°C. Winterrust 
kan worden gerealiseerd door een constante tem-
peratuur (dag en nacht) van 17 tot 18°C en een 
daling van de luchtvochtigheid van 20%. Het is 
niet onderzocht, of in ieder geval niet beschreven, 
of deze winterrust ook noodzakelijk is.

Voedsel
Elke gezonde Trimeresurus puniceus zal zonder pro-
blemen knaagdieren eten. Jonge dieren kan men 
mogelijk wat moeilijk aan het eten (van kleine 
knaagdieren) krijgen, maar met wat geduld is dat 
zeker te doen. De uitval bij jonge dieren kan erg 
groot zijn. Hoewel niet bewezen, bestaat het ver-
moeden dat jonge dieren voedselspecialisten zijn 
wiens voorkeur uitgaat naar kikkers en hagedis-
sen. De samenstelling van een jong knaagdier, 
bijvoorbeeld een zogenaamde eendagsmuis, kan 
dermate afwijken, dat jonge Trimeresurus puniceus 
dieren hier hinder van ondervinden met sterfte als 

gevolg. Dit is niet mijn persoonlijke ervaring maar 
uitsluiten kan ik het niet. Binnen mijn collectie 
heb ik twee mannetjes van ongeveer 15 centimeter 
lang opgekweekt in twee jaar tijd naar dieren van 
ongeveer 60 centimeter in lengte. Ik geloof niet in 
het wekelijks op vaste tijden voeren en voer mijn 
dieren één keer in de 14 dagen. Vertoont het dier 
14 dagen na een prooi geen activiteit ’s nachts dan 
wacht ik nog een week met voeren. Een gezonde 
Trimeresurus puniceus zal altijd eten wanneer er een 
prooi wordt aangeboden, maar dit is volgens mij 
zeker niet optimaal te noemen. Ik wacht dan ook 
tot het moment dat de dieren aangeven uit te zijn 
op een prooi. Dit kan zijn na het sproeien wanneer 
de dieren in een S-houding in de takken hangen 
maar ook de activiteit en houding ’s nachts spelen 
hierbij een rol.  

Voortplanting 
De voortplanting in gevangschap is redelijk een-
voudig. De dieren zijn ovovivipaar. De jongen, 
maximaal 30 stuks, worden geboren in een zakje 
bestaand uit een dun vlies. Pas na enige uren, soms 
pas na 24 uur, komen ze uit dit vlies. Net als de 
meeste Trimeresurus-soorten vertonen de mannen 
in de maanden augustus tot en met oktober een 
verhoogd actief gedrag wat veelal gepaard gaat met 
het stoppen met eten. Dit is een normaal gedrag 
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dat zeker niet verstoord mag worden door in deze periode toch een prooi aan te 
bieden. 
Gedurende de nacht zijn de mannetjes eigenlijk maar met één ding bezig en dat 
is het zoeken naar vrouwtjes. Elke millimeter van het terrarium wordt daarbij 
elke nacht weer opnieuw afgezocht. In de ochtend verdwijnen ze weer onder 
de humuslaag om ’s avonds weer dit ritueel te herhalen. Dit is de periode om de 
mannen samen te brengen met de vrouwen. De vrouwtjes kennen dit gedrag niet 
en eten veelal ook gewoon door gedurende deze periode. Een paring duurt rela-

Een paring duurt rela-
tief lang en kan oplopen 

tot meer dan 24 uur.
In veel gevallen zal 

een zwanger dier in de 
laatste maanden van 

haar zwangerschap 
geen prooien meer aan-

nemen



tief lang en kan oplopen tot meer dan 24 uur. Het 
is niet ongebruikelijk dat een vrouwelijk dier zich 
door het terrarium beweegt daarbij het mannetje 
achter zich aanslepend.  
Na het paren is het mannetje zijn interesse in de 
vrouw direct verloren en gaat hij weer zijn eigen 
weg. Op dat moment moet het mannetje van het 
vrouwtje worden gescheiden. Het vrouwtje zal nog 
enige tijd doorgaan met eten om vervolgens in de 
laatste maanden van haar zwangerschap volledig te 
stoppen met eten. Dit stoppen met eten, of juist er 
mee door gaan, is geen waterdichte indicatie dat 
het dier ook daadwerkelijk zwanger is of niet, maar 
in veel gevallen zal een zwanger dier in de laatste 
maanden van haar zwangerschap geen prooien 
meer aannemen.

Gifslang
Trimeresurus puniceus is een volwaardige gifslang. 
Er zijn geen incidenten met fatale afloop bekend, 
maar het gif mag zeker niet worden onderschat. 
Hoe interessant ook, het is en blijft een gifslang 
en een beet van deze dieren zal de houder dan ook 
flink in de problemen brengen. Deze dieren zijn 
dan ook absoluut ongeschikt voor mensen zonder 
gedegen kennis en ervaring. 

Zoals elke gifslang is T. puniceus absoluut 
ongeschikt voor mensen zonder 

gedegen kennis en ervaring
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Summary
Trimeresurus puniceus (Kuhl, 1824)

This article is based on the observations of the 
author.  The distribution area of Trimeresurus 
puniceus is Sumatra and Java where it, although 
belonging to the genus Trimeresurus, mainly 
lives on the ground. Little is known about 
the husbandry of this species in captivity. It’s 
a quite heavily build nocturnal snake. Males 
are smaller than females and have a much 
more contrasting pattern and more variation 
in colour. A female can reach a length some-
where around 90 centimetres. An adult male 
can reach 50 centimetres in length. However, 
exceptions do occur and within the collection 
of the author there is a female which is 120 
centimetres in length.  As with all venomous 
snakes it is preferable to keep Trimeresurus 
puniceus separately. Being a ground dwelling 
snake Trimeresurus puniceus needs a longer 
then higher terrarium. On the bottom of 
this terrarium there should be a thick humus 
layer. Small branches are necessary for the 
animal to ambush it’s prey. The optimal tem-
perature during the day is between 26 and 
30°C and 22 and 24°C during the night. The 
relative humidity should be high, at least 
70%, but the humus layer must be light and 
dry. Therefore it’s not recommended to spray 
the animals every day.  Adult animals feed 
on small rodents, offspring on small frogs 
and lizards. The breeding season is roughly 
from August till November. Offspring is born 
between May and August.
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Dit artikel handelt over Aspidelaps lubricus, ook wel Koraal 
Schildcobra, Afrikaanse Koraalcobra, Schildneuscobra of Kaapse 
Koraalcobra genoemd. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er 
twee ondersoorten van deze aantrekkelijke kleine gifslang bestaan 
(in plaats van de tot voor kort aangenomen drie) en daar de onder
soorten qua lichaamsbouw, formaat en gedrag  nogal sterk op elkaar 
lijken worden ze gezamenlijk besproken in dit artikel. Waar de die
ren van uiterlijk of gedrag verschillen vertonen wordt dit uiteraard 
vermeld. Als de beschrijvingen, opsommingen en feiten in dit arti
kel betrekking hebben op beide ondersoorten worden deze dieren 
Koraalcobra genoemd, waar het om één specifieke ondersoort gaat 
wordt de volledige wetenschappelijke naam uitgeschreven.

Beschrijving
Een kleine slank gebouwde cobra-achtige (familie Elapidae) die maximaal rond 
de 75 centimeter wordt. Het gemiddeld gewicht van volwassen mannetjes is 
ongeveer 100 gram, dat van volwassen vrouwtjes om en nabij de 200 gram. Qua 
lengte verschillen de volwassen dieren niet veel, de vrouwtjes zijn echter iets lan-
ger en steviger gebouwd dan de mannetjes.
De schub op de neus (rostale) is vergroot en ietwat over de kop heen geplaatst, 
deze aanpassing komt de slang van pas bij het graven van schuilplaatsen en de 
zoektochten naar voedsel.
Beide ondersoorten vertonen sexueel dimorfisme: de kop van de mannelijke 
dieren is beduidend breder in vergelijking tot de hals dan bij de vrouwelijke 
dieren, de vrouwtjes zijn grover en zwaarder van bouw en de mannetjes hebben 
een beduidend langere staart. De dieren bewegen zich voort zoals eigenlijk alle 

Peter Schilperoord 
Buiteneinde 22D 
3291 AH Strijen 

p.schilperoord@hotmail.com

Het houden en verzorgen van de 
Koraal Schildcobra, Aspidelaps lubricus lubricus 

en de Namibische Schildcobra, 
Aspidelaps lubricus cowlesi

Aspidelaps 
lubricus cowlesi
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andere slank gebouwde slangen, echter daar het 
dier zich meestal onder de grond voortbeweegt is 
daar niet veel van te zien. Koraalcobra’s zijn veras-
send snel en kunnen zich ook uitermate goed op 
gladde oppervlakken verplaatsen.

GENUS: ASPIDELAPS 
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Aspidelaps 
lubricus 
cowlesi

19;21/23 144-172 Gepaard 27-36 Onge-
deeld 7 3+4 1 

(2) 2/3 8

1+3 
(1+4, 
2+2,  
2+3)

Aspidelaps 
lubricus 
lubricus

19 142-168 Gepaard 20-28 Onge-
deeld

6 
(7) 3+4 1 3 

(2) 8
2+3 

(2+2, 
2+4)

Aspidelaps lubricus lubricus (Laurenti 1768)
Deze dieren zijn oranjerood tot koraalrood van 
kleur, soms iets fletser en met wat gele tinten die de 
donkere banden op de rug omlijsten. Er zijn 20 tot 
47 zwarte banden, gemiddeld 15 tot 39 op de rug 
en 3 tot 10 op de staart. Op de rug zijn de banden 
iets breder dan op de zijden van het dier. In enkele 
gevallen omcirkelen de banden het lichaam, de eer-
ste drie banden vanaf de kop zijn beduidend breder 
en omcirkelen het lichaam meestal volledig. Vanaf Aspidelaps lubricus lubricus
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het oog loopt een zwarte verticale streep naar de 
mondhoek, boven op de kop bevind zich een zwart 
kruis. De onderzijde van de slang is roomwit tot 
parelmoer van kleur, zoals eerder vermeld lopen 
de zwarte banden  soms door op de buik. Het oog 
is zwart en middelmatig groot. Het voornaamste 
verspreidingsgebied van Aspidelaps lubricus lubricus 
is Zuid-Afrika.

Aspidelaps lubricus cowlesi (Bogert 1940)
Wordt ietwat groter dan de nominaatvorm 
(Aspidelaps lubricus lubricus ), volwassen vrouwtjes 
worden ongeveer 80 centimeter, uiteraard blijven 
ook bij deze soort de mannetjes veel kleiner. Qua 
bouw is deze ondersoort ietwat forser, de dieren 
zijn over het algemeen genomen zwaarder dan de 
nominaatvorm. Opvallend is dat de rostale schub 
relatief gezien ook groter is en de kop in zijn geheel 
wat minder duidelijk is afgescheiden van de hals. 
De grondkleur van deze slang is vaalgeel tot grijs 
soms met wat rode tinten op de rugzijde.
Ook deze soort heeft een aantal zwarte dwars-
banden over het lichaam, soms zijn deze echter 
moeilijk te onderscheiden. Bij sommige dieren is 
de voorste helft van het lichaam geheel gitzwart 
aan de bovenzijde. De buikzijde is vaalgrijs tot 

gelig, soms met doorlopende zwarte banden of 
zwarte stipjes. Net als bij Aspidelaps lubricus lubricus  
lopen de eerste drie dwarsbanden vanaf de kop 
vaak door. 
Doorheen het verspreidingsgebied van deze onder-
soort komen verschillende kleurvormen voor. De 
dieren uit het noordelijke verspreidingsgebied zijn 
vaak lichter van kleur dan de dieren uit het zui-
den. Tot voor kort werden deze kleurvormen als 
verschillende ondersoorten beschouwd, waarbij 
Aspidelaps lubricus cowlesi de noordelijke, lichte 
vorm vertegenwoordigde en Aspidelaps lubricus 
infuscatus de zuidelijke, donkere vorm.
Het oog van deze ondersoort is eveneens zwart. 
De staart van deze ondersoort is gemiddeld geno-
men iets langer dan die van de nominaatvorm. (80 
tot 85 millimeter bij Aspidelaps lubricus cowlesi in 
tegenstelling tot 52 tot 68 millimeter bij Aspidelaps 
lubricus lubricus). Aspidelaps lubricus cowlesi komt 
voornamelijk voor in Angola en Namibië.

Aspidelaps lubricus cowlesi
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Verspreidingsgebied en biotoop

Deze slang komt voor op de savannes en half-
woestijnen van Zuidelijk Afrika, de dieren wor-
den onder andere aangetroffen in: Zuid-Afrika, 
Namibië (waar de twee ondersoorten naast elkaar 
voorkomen) en Angola. De regionen waarin de 
Koraalcobra voorkomt kenmerken zich het meeste 
door de afwezigheid van water en de aanwezigheid 
van laag struikgewas, vetplanten en droge grassen. 
De bodem is zanderig en steenachtig.
In de zomer kan de temperatuur van de bodem 
oplopen tot wel 55ºC. In de winter is de tempera-
tuur ongeveer 18ºC. De gemiddelde temperatuur 
’s nachts is 22ºC in de zomer en 10ºC in de winter. 
De relatieve luchtvochtigheid varieert van 30 % ’s 
zomers tot 60 % ’s winters.

Gedrag in het wild
Zoals alle slangen leeft de Koraalcobra alleen (soli-
tair), ze zoeken alleen elkaars gezelschap op in de 
paartijd, net zoals de meeste andere slangensoor-
ten. De dieren verstoppen zich meestentijds in ver-
laten knaagdierholen, tussen spleten in de rotsen 
en in de bodem of in holen die de dieren zelf uit-
gegraven hebben. Ze worden door slangenvangers 
opvallend vaak aangetroffen in verticale spleten in 
de bodem, iets wat bij andere slangensoorten vrij 

ongewoon is. De Koraalcobra staat bekend om zijn 
graafgedrag, de dieren bewegen zich met behulp 
van de vergrote schub op de neus door de losse 
bodem op zoek naar voedsel, een partner of een 
geschikte schuilplaats om zich tegen roofdieren te 
beschermen.
De koraalcobra’s zijn meestal tijdens de schemer 
en in de nacht actief, tussen zonsondergang en 
zonsopgang zijn ze het beste te vinden. Soms kun-
nen ze ook overdag gevonden worden, zonnend op 
open plekken om hun verteringsproces sneller te 
laten verlopen.
Het zoeken van voedsel gebeurt in het algemeen 
na de regens, als alle andere kleine dieren, die de 
voedselbron vormen voor de slang, ook actief 
worden. De dieren warmen zich ’s nachts nog wel 
eens aan het warme asfalt van de weinige wegen in 
het verspreidingsgebied. Vaak worden er op deze 
manier dieren doodgereden door auto’s. Uiteraard 
geld dit ook voor andere koudbloedige dieren in 
het gebied en het is maar gelukkig dat de wegen 
er niet zo druk bereden worden als in Europa of 
Amerika.
De Koraalcobra is een schuwe slang die zich deson-
danks bij verstoring behoorlijk durft te verdedigen, 
aan ego ontbreekt er bij dit dier in ieder geval niets. 
Er vinden maar weinig incidenten plaats met deze 
slang  – daarover later meer.
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Het paarseizoen van deze dieren is grofweg in 
het begin van de zomer op het zuidelijk halfrond 
(september, oktober en november), waarbij de 
meeste paringen waargenomen worden in oktober. 
Na ongeveer 60 dagen worden er op een beschutte 
en vochtige plaats ongeveer drie tot elf eieren 
afgezet door het vrouwtje. Na het leggen vertrekt 
het vrouwtje weer, de dieren vertonen vrijwel geen 
broedzorg. Na gemiddeld 56 tot 67 dagen komen 
de eieren uit. De jonge slangetjes zijn zo’n 18 cen-
timeter lang.

Voeding in het wild 
Koraalcobra’s voeden zich voornamelijk met koud-
bloedigen. Vooral hagedissen worden gegeten, 
daarnaast eten ze soms ook andere slangen, rep-
tieleneieren en amfibieën. Kleine knaagdieren zijn 
ook aangetroffen in de maag van deze slang.
De jacht vindt voornamelijk plaats in de avond-
uren, wanneer de dagactieve prooidieren net aan 
het slapen zijn overmeestert de slang deze. De 
prooi wordt door de slang vaak meerdere malen 
gebeten en soms vastgehouden tot de prooi dood 
is, daarna wordt deze met behulp van de flexibele 
kaken in de slokdarm gebracht waar het daadwer-
kelijke slikken begint. 
Het doorslikken van de prooi gebeurd bij de 
Koraalcobra vrij snel in vergelijking tot andere 
slangensoorten, dit kan te maken hebben met de 
ondergrondse levenswijze van dit dier en voorkomt 
dat de slang te lang boven de grond moet blijven 
waar het dier gevaar loopt zelf prooidier te worden. 
Een stukje gedrag wat ikzelf ook heb waar mogen 
nemen bij een Regenboogaardslang (Xenopeltis 
uniciolor). De vertering van deze dieren is vrij snel, 
vaak al na drie of vier dagen is de prooi volledig 
verteerd en uitgescheiden, dit is overigens meer 
regel dan uitzondering bij alle cobra-achtigen. De 
dieren eten in de natuur wanneer ze iets te pakken 
kunnen krijgen, meestal is dit één- of tweemaal per 
week  (gemiddeld genomen).

Giftigheid
Over de giftigheid van Koraalcobra’s is nog wei-
nig bekend. Recente onderzoeken hebben uit-
gewezen dat Koraalcobra’s nauw verwant zijn  
aan de Rinkhalscobra (Haemachatus haemacha-
tus), de Kaapse cobra (Naja nivea) en, verassend 
genoeg, de uit Azië afkomstige Monocle cobra 

Waarschuwing

Over het houden van gifslangen in gevangenschap 
moet niet licht gedacht worden.

Mijn persoonlijke mening is dat er zeker enige jaren 
ervaring met reptielen aan vooraf moet gaan eer men 
de stap wil wagen van niet giftige dieren over te stap-

pen op het houden van giftige dieren.
Niet zozeer het hanteren van gifslangen is de grote 

truuk, het is eerder het niet hoeven hanteren van de 
dieren. Ervaring in het houden van diverse dieren 

leert de verzorger gezondheids en huisvestingspro-
blemen te signaleren voor deze echt een probleem 

worden.
Naast ervaring in het verzorgen is ook een gedegen 
huisvesting onmisbaar, alsmede uiteraard toestem-

ming van eventuele huisgenoten.
Gedegen kennis van eerste hulptechnieken die toege-
past moeten worden bij een gifslangenbeet zijn uiter-

aard ook onmisbaar.
Het gaat wat te ver om hierover te ver uit te wijden 

in dit artikel, wellicht kom ik hier in de toekomst nog 
eens op terug.

(Naja kaouthia). Het gif zal naar alle waarschijn-
lijkheid vergelijkbaar zijn met dat van de gewone 
Afrikaanse cobra-achtigen (Naja, Haemachatus en 
Dendroaspis). Echter, Koraalcobra’s zijn zo veel 
kleiner dan de reguliere cobra’s dat humane sterfge-
vallen vrij zeldzaam zijn. Bij een beet scheidt  een 
volwassen Koraalcobra gemiddeld genomen 27 
tot 71 milligram “nat” gif af, de grotere Afrikaanse 
cobra soorten scheiden ongeveer 80 tot 300 mil-
ligram af, een wezenlijk verschil. 
Er is een geval bekend van een Aspidelaps lubricus 
cowlesi waarbij een volwassen dier twee jonge 
meisjes heeft gedood, het dier in kwestie was 
een uitzonderlijk groot exemplaar (naar alle waar-
schijnlijkheid een vrouwtje) en de kinderen zaten 
opgesloten in een hut met het dier. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat de kinderen meerdere malen 
gebeten zijn. Ziekenhuisopname en serumtherapie 
kwamen voor de slachtoffertjes helaas te laat.
Er moet bij dit ongeval echter wel vermeld worden 
dat het hier om een gerucht gaat welke over het 
internet circuleert, de daadwerkelijke documenta-
tie van dit ongeval is nergens te vinden.
Waarschijnlijk is het vrijwel onmogelijk dat een 
volwassen mens zal overlijden aan een beet van 
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een Koraalcobra, hoewel factoren als allergie voor 
het gif of allergie voor het eventueel te gebruiken 
serum wel in acht moeten worden genomen, deze 
kunnen de uitkomst van een bijtgeval nadelig beïn-
vloeden.
De symptomen na een beet uiten zich onder 
andere in: duizeligheid, misselijkheid, hangende 
oogleden, moeilijkheden met spreken, hartklop-
pingen, hallucinaties, hoofdpijn en andere zenuw-
symptomen. 
Het is wel interessant om te vermelden dat per-
sonen die gebeten zijn door deze slangensoort 
ervoeren dat sommige zintuigen kort na de beet 
verscherpt werden, gehoor en reuk werden scher-
per en het gezichtsveld werd breder (deze symp-
tomen verdwenen kort na de beet weer en zouden 
het gevolg kunnen zijn van de adrenaline die 
het lichaam zelf aanmaakt na de beet). Eventuele 
aantasting van de huid of ander weefsel rond de 
bijtplaats valt ook niet uit te sluiten. Daar het gif 
voornamelijk neurotoxisch is kunnen er ook per-
manente beschadigingen optreden aan het zenuw-

weefsel en het hart. De nieren en lever, die gifstof-
fen uit het bloed zuiveren, kunnen ook beschadigd 
raken door de werking van het gif, vaak komen 
deze problemen pas later aan het licht.
De eerste hulp na een beet van een Koraalcobra 
bestaat uit het aanleggen van een drukverband op 
de plaats van de beet en bestrijding van de symp-
tomen. Mocht serumtherapie nodig zijn kan hier-
voor het polyvalente serum voor Zuidelijk Afrika 
van het S.A.I.M.R ( South African Institute for 
Medical Research) aangewend worden.
Het moet echter wel vermeld worden dat voor het 
fabriceren van dit serum geen gif van Koraalcobra’s 
zelf wordt gebruikt en de werkzaamheid ervan 
voor beten van deze soort sterk in twijfel wordt 
getrokken (Dr. Brian Grieg Fry , pers. med.).

Het formaat van het terrarium
Koraalcobra’s blijven klein en hebben dus ook een 
niet al te fors verblijf nodig. Een terrarium van 
80x50x40 cm (lxbxh) volstaat voor een koppeltje. 
Een groter terrarium is zeker wel mogelijk en als 

Aspidelaps lubricus lubricus
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deze natuurlijk wordt ingericht is het ontzettend 
leuk om het “natuurlijke” gedrag van de dieren in 
een terrarium te observeren.
Houd er wel rekening mee dat een gifslangenter-
rarium ook veilig moet zijn om in te werken, een 
te groot terrarium met veel inrichtingsmateriaal 
en verstopmogelijkheden komt de veiligheid van 
de verzorger niet ten goede, ook zijn dingen als 
ontlasting, dode (niet opgegeten) voedseldieren 
en eventuele eieren moeilijker te vinden. Toen de 
dieren hier net gearriveerd waren heb ik ze kop-
pelsgewijs in quarantaine gedaan om de dieren 
goed te kunnen observeren. 
Aspidelaps lubricus lubricus  werd bij mij gehuisvest 
in een terrarium van 100×50×50 cm (l×b×h). 
Het verblijf was gemaakt van wit meubelplaat en 
voorzien van schuifruiten. Het werd verwarmd 
met een 30 Watt lamp die aan de rechterkant van 
het plafond was bevestigd. De ventilatie werd 
bewerkstelligd door een sleuf van 2x6 cm aan de 
linkerkant onder de schuifruiten, en een sleuf van 
2x6 cm aan de rechterkant boven de schuifruiten. 
Uiteraard waren deze ventilatiegaten voorzien van 
geperforeerd aluminium en stalen horregaas waar 
de dieren niet doorheen konden. 
Aspidelaps lubricus cowlesi had de beschikking over 
een terrarium van 80×60×60 cm (l×b×h). Dit 
verblijf was vervaardigd van betontriplex en de 
verlichting en ventilatie bevonden zich op dezelfde 
plaats als in het terrarium als bij dat van Aspidelaps 
lubricus lubricus. 
De dieren werden in eerste instantie gehuisvest op 
zaagsel, houtsnippers of kranten, om de verblijven 
zo schoon mogelijk te kunnen houden. De water-
voorziening bestond uit een klein waterbakje wat 
er uit ziet als een holle steen zoals die in zovele 
terrariumzaken te koop zijn.
Toen de dieren hier in quarantaine verbleven wer-
den er schuilplaatsen gecreëerd door gaten te boren 
in lege dozen waar videobanden in gezeten hebben. 
Deze werden gevuld met vochtig zaagsel en in het 
verblijf geplaatst.
Echt aantrekkelijk zag dit er niet uit, maar het 
werkte wel, de dieren maakten er graag gebruik van 
en vervelden zonder problemen. 

Huidige huisvesting
Persoonlijk vind ik het een uitdaging om de ter-
raria van mijn dieren zo natuurlijk mogelijk aan te 
kleden en voor mijn gifslangen maak ik daar geen 
uitzonderingen op. De dieren zijn nu gehuisvest 
in betonplex verblijven van 60x80x60 cm (lxbxh), 
eigenlijk een gewoon klein terrarium wat toegan-
kelijk is vanaf de zijkant. De verblijven zijn voor 
Koraalcobra’s wellicht iets aan de hoge kant, de 
verblijven zijn zo hoog gemaakt om goed aan te 
sluiten op mijn plafond.
De ventilatie bestaat uit gezaagde gaten in de voor-
zijde, drie onder en drie boven, met een diameter 
van 5 centimeter. Ook deze gaten zijn voorzien van 
geperforeerd aluminium en stalen horregaas. 
In principe kunnen vrijwel alle bodemmaterialen 
voor Koraalcobra’s toegepast worden, zolang de 
dieren er maar doorheen kunnen graven en het 
niet stoffig is. 
Mijn Aspidelaps lubricus lubricus hebben als sub-
straat een mengsel van rood woestijnzand met geel 
woestijnzand, om zo een mooi kleurenpalet te krij-
gen in het verblijf. De dieren hebben vrijwel exact 
dezelfde kleuren.
Mijn Aspidelaps lubricus cowlesi hebben geel woes-
tijnzand om door te graven, met wat tuinaarde 
en grind er doorheen gemengd voor wat meer 
contrast.
Toen de dieren net in mijn bezit waren zijn er na 
de quarantaine periode grote stukken mopani en 
kienhout in de verblijven geplaatst met kunstplan-
ten daar in vast gemaakt. Deze kunstplanten waren 
speciaal voor deze dieren uitgezocht en vertonen 
grote overeenkomsten met de flora uit het natuur-
lijke leefgebied van de dieren. 
Nu bestaan de schuilplaatsen in het verblijf uit een 
hoeveelheid houtstronken en platte stenen, al dan 
niet gedecoreerd met kunstplanten. De dieren gra-
ven zich hieronder in of liggen erachter. Uiteraard 
is alles goed vastgezet om instorten of omvallen te 
voorkomen.
Ieder verblijf wordt verwarmd door middel van een 
lamp die is aangebracht aan de rechterzijkant van 
het verblijf, op een hoogte van 30 centimeter. Deze 
lamp zit in een fitting die in een hoek van 45 graden 
naar beneden schijnt, om zo in de linkerhoek van 
het verblijf een warmteplek te creëren.
Het is in beide verblijven een 25 Watt spot en de 
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temperatuur varieert van 35°C onder de lamp tot 
28°C aan de andere zijde van het verblijf. 
Eventueel zou er ook gebruik kunnen worden 
gemaakt van andere verwarmingsmethoden, zoals 
een warmtemat of warmtekabel, maar aangezien 
ik de dieren liever een zo natuurlijk mogelijke 
“zonplek” gun kies ik alleen voor verwarming met 
lampen.
De watervoorziening bestaat uit een middelgrote 
waterbak (voor wat betreft het formaat van de 
slang) die om de twee dagen gevuld wordt met 
vers water, de dieren worden in de paarperiode ook 
gesproeid en de druppels op de planten en andere 
inrichtingsmaterialen worden ook gedronken.
De relatieve luchtvochtigheid mag vrij laag zijn, 
daar de dieren uit droge gebieden komen (uiter-
aard is het wel zo dat ook daar dauw kan ontstaan 
op stenen en planten als de temperatuur ‘s nachts 
daalt).
Om problemen met het vervellen te voorkomen 
is er een hoekje in de bak waar de dieren zich 
terug kunnen trekken in vochtig zaagsel, de dieren 
maken hier overigens graag gebruik van, in de vrij 
natuur graven de dieren veel en in de bodem wil 
het ook nog wel eens wat vochtig zijn..
In de winter kunnen de dieren iets koeler geplaatst 
worden, zo tussen de 20 en 25°C. Dit wordt 
bewerkstelligd door simpelweg de terrariumlam-
pen uit te doen, op mijn slangenkamer blijft het 
redelijk warm in de winter en de TL balk in de 
kamer zorgt voor genoeg verlichting. Deze koelere 
periode wordt ingelast om de dieren tot rust te 
laten komen en als voorbereiding op het paarsei-
zoen. 
De Zuidafrikaanse winter valt in ons zomersei-
zoen, dus eigenlijk zou de koelere periode voor de 
dieren ook hier in de zomer moeten vallen (net als 
bij meer diersoorten die van het zuidelijk halfrond 
komen) maar de dieren ondervinden geen last van 
de rustperiode ten tijde van onze wintermaanden.

Gedrag in het terrarium 
In het terrarium zijn Koraalcobra’s een genot om 
naar te kijken, de dieren bezitten mijns inziens een 
hoge mate van intelligentie en zijn zich bewust van 
hun eigen aanwezigheid. Als ik langs de bakken 
loop of er voor blijf kijken komen de dieren ook 
meestentijds een kijkje nemen bij de ruiten. Als de 

bak geopend wordt gaan de dieren actief op zoek 
naar voedsel en alles wordt grondig onderzocht op 
eetbaarheid (wat resulteert in het bijten in slangen-
haken en pincetten).
Het hanteren van deze dieren in een hoofdstuk 
apart, niet in de eerste plaats omdat de dieren 
vaak al voor de ruit aanwezig zijn voordat het ver-
blijf geopend wordt. Vele bronnen vermelden dat 
Koraalcobra soorten erg moeilijk te hanteren zijn 
met haken  (een verzorgingsattribuut wat bij geen 
enkele gifslangenhouder mag ontbreken uiteraard). 
Mijn ervaring is dat dit maar ten dele waar is.
Aspidelaps lubricus lubricus is redelijk gemakkelijk te 
“haken” en laat zich rustig vervoeren.
Aspidelaps lubricus cowlesi daarentegen is een ander 
verhaal, deze dieren laten zich met gemak van de 
haak glijden en hebben ogenschijnlijk ook geen 
problemen met grote hoogtes, ze laten zich zon-
dermeer vallen tijdens het vervoer. Om deze dieren 
redelijk veilig te verplaatsen kan men het beste 
gebruik maken van een losse, afsluitbare verstop-
doos. Een andere mogelijkheid is om de dieren te 
vervoeren met en haak en de staart met de vrije 
hand vast te houden om zo te voorkomen dat de 
slang van de haak glijdt.
Het spreekt voor zich dat deze methode niet tot de 
aanbeveling strekt daar het dier vastgepakt moet 
worden, wat weer een risico met zich meebrengt.
Onderling zijn de dieren redelijk verdraagzaam, 
wel moet er altijd rekening worden gehouden 
met eventuele kannibalistische neigingen van deze 
soort en bij het voeren is het beter om de dieren in 
de gaten te houden om eventuele “ongelukjes” te 
voorkomen.

Voeding in het terrarium
De dieren worden gemiddeld eenmaal per week 
gevoerd, ik geef de volwassen dieren muisjes van 
het formaat “springer”, een enkele keer krijgen de 
dieren ook eendagsmuisjes of ratjes te eten als deze 
overblijven tijdens het voeren van de andere dieren 
die ik in mijn bezit heb.
Het regelmatig voeren van eendagsmuisjes is mijns 
inziens noodzakelijk daar de dieren van nature 
gewend zijn om dieren te eten zonder beharing. 
Er zijn verscheidene theorieën waarin wordt geop-
perd dat dieren die van nature reptielen en amfi-
bieën eten op latere leeftijd problemen kunnen 
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krijgen met het verwerken van de haren van de 
prooi. Overigens doe ik dit bijvoorbeeld ook bij 
mijn Haakneusslangen (Heterodon nasicus nasicus)
Bij  voorkeur voer ik dode muizen. Deze zijn mak-
kelijker aan te bieden en er bestaat geen kans dat 
de slang in kwestie gewond raakt. Daarnaast heeft 
deze slang zoals eerder vermeld wel een redelijk 
sterk gif, maar niet bepaald een grote kwantiteit 
daarvan en kan het een geruime tijd duren voordat 
een levende muis uiteindelijk overlijdt aan het gif. 
Iets wat in mijn ogen niet bepaald diervriendelijk 
is naar het prooidier. Zoals vermeld in het hoofd-
stuk voeding wordt de prooi, als deze eenmaal 
verschalkt is met verbazend grote snelheid door-
geslikt.
Eenmaal heb ik geprobeerd om de dieren insecten 
te voeren, de sprinkhaan die ik in het terrarium 
losliet trok wel de aandacht van de dieren, maar 
het dier was te snel voor de slang om te pakken te 
krijgen. In het wild eten Koraalcobra’s ook andere 
reptielen, ik heb enige malen geprobeerd mijn 
overschot aan Baardagamen te voeren aan deze 

slangen, maar de dieren vertoonden totaal geen 
interesse in de prooi. Het eten van onbevruchte 
eieren is iets wat wel voorgevallen is, daar kom ik 
nog op terug.

Voortplanting in het terrarium
De dieren die ik bezit zijn aangekocht in januari 
van 2004. De dieren waren op dat moment zo’n 
vijf jaar oud en hebben bij de vorige eigenaar nooit 
bij elkaar gezeten. De dieren zijn bij mij thuis 
onmiddellijk paarsgewijs in quarantaine gezet en 
de lichtcyclus werd ingesteld op 10 uur, de die-
ren waren bij de vorige eigenaar al in winterrust 
geweest en konden dus bij mij in het terrarium 
“wakker” worden.

Kweekpogingen 2004
Op 4 februari vervelde het vrouwtje van Aspidelaps 
lubricus lubricus, het mannetje was haar enige dagen 
eerder al voorgegaan. Vrijwel onmiddellijk na de 
vervelling maakte het mannetje aanstalten om met 
haar te paren. Dit heeft hij in de periode voor de 

Aspidelaps lubricus cowlesi
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vervelling ook al geprobeerd, maar het vrouwtje 
liet toen met luid gesis en schokkende lichaams-
bewegingen merken dat zij niet gediend was van 
zijn avances.
Voor de paring heeft het mannetje een tijdje cir-
kels gedraaid over zijn eigen lijf en wreef met 
zijn kin over zichzelf en  objecten. Iets wat ook 
bij Kousebandslangen (Thamnophis) schijnt te 
gebeuren.
Op 17 maart vervelde de vrouw en heb ik haar 
apart geplaatst, dit omdat de eileg naderde (ze zwol 
aardig op) en aangezien de dieren samen gehuis-
vest zitten wilde ik voorkomen dat het mannetje de 
eieren op zou eten.
Op 27 maart heeft ze in een lege videodoos gevuld 
met vochtig zaagsel negen eieren gelegd, waarvan 
er één zichtbaar onbevrucht was. Alle andere eie-
ren zagen er goed uit en zijn in vochtig vermiculiet 
geplaatst en in een broedstoof gezet bij een tempe-
ratuur van ongeveer 29°C en een luchtvochtigheid 
van bijna 100%.
Opvallend was dat tijdens het leggen van de eieren 
de vrouw in een keurige cirkel er omheen lag en 
dat het verplaatsen van de eieren enige moeite 
opleverde omdat de vrouw ze fel verdedigde. Na 
het leggen van de eitjes zijn de dieren uit het qua-
rantaine terrarium geplaatst en in hun permanente 
bak gehuisvest. 
Gedurende de incubatie bleek al snel dat vijf 
eieren niet in orde waren, deze verslechterden 
zienderogen. Ik heb ze na een aantal dagen uit de 
stoof genomen en weggegooid, ik heb geen moeite 

gedaan om te kijken of de eieren überhaupt een 
embryo hebben bevat, persoonlijk zie ik daar geen 
noodzaak in, omdat je er toch niets meer aan kan 
doen. Van de drie overgebleven eieren is er op 4 
juni één uitgekomen, de andere twee lieten op zich 
wachten. Twee dagen nadat het eerste jong uit het 
ei kroop heb ik de resterende twee aangesneden om 
te kijken of de jongen nog wel leefden. Dit bleek 
helaas niet het geval en te zien aan de kleur zijn de 
diertjes een korte tijd voordat ze daadwerkelijk uit 
het ei moesten kruipen gestorven (pigmentatie van 
de huid is een van de laatste processen voordat een 
slang uit het ei kruipt). Eén van de jongen had een 
vergroeide ruggengraat, aan de ander waren ogen-
schijnlijk geen afwijkingen waarneembaar.
Bij Aspidelaps lubricus cowlesi verliep de kweek iet-
wat succesvoller. Op 20 januari was het koppel al 
aan het paren, de dieren waren toen net twee dagen 
in mijn bezit. Het mannetje vervelde daags daarna 
en de vrouw vervelde op 4 februari waarna er weer 
gepaard werd (het mannetje was zo enthousiast dat 
hij de volledige vervelling van de vrouw niet eens 
afwachtte maar gewoon bleef copuleren terwijl 
zij zich ontdeed van haar oude vel. Op 15 maart 
vervelde de vrouw en heb ik haar, net als Aspidelaps 
lubricus lubricus, apart geplaatst om opeten van de 
eieren te voorkomen. Op 26 maart zijn de eieren 
gelegd, eveneens in een lege videodoos met voch-
tig zaagsel. Van de twaalf gelegde eieren waren 
er twee duidelijk onbevrucht en deze zijn gelijk 
weggeworpen, de andere tien zijn in de broedstoof 
geplaatst op dezelfde manier als de eieren van de 

Aspidelaps lubricus cowlesi, eileg 2004
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andere Koraalcobra. Het verplaatsen van de eie-
ren ging hier zonder moeite, de vrouw vertoonde 
totaal geen interesse meer in de eieren.
Ook deze dieren zijn na de eileg in hun perma-
nente verblijf ondergebracht.
Deze eieren verging het een stuk beter. Op 10 juni 
kwamen er negen jongen uit het ei. Een minder 
goed uitziend ei heb ik al op 6 juni het samen met 
de eieren van Aspidelaps lubricus lubricus open-
gemaakt. Dit ei viel erg in aan het einde van de 
incubatie (normaliter een teken van een naderende 
geboorte). Het jong had eveneens geen pigment 
maar leefde nog wel! Het ei is in een krekeldoosje 
geplaatst omgeven door vochtig keukenpapier, en 
weer teruggeplaatst in de stoof. Op 15 juni is ook 
dit jong uit het ei gekropen (wat er nog van het 
ei over was tenminste). Het jong in kwestie is 
nog steeds lichter van kleur dan zijn nestgenoten 

en blijft voorlopig in mijn bezit voor een verder 
kweekproject.
Om even terug te komen op de vermelding dat 
deze dieren ook reptieleneieren eten: tijdens het 
sproeien van het verblijf van Aspidelaps lubricus 
cowlesi woelden de dieren het bodemmateriaal 
om en kwamen er twee verdroogde eitjes aan de 
oppervlakte. Deze zijn waarschijnlijk gelegd nadat 
de eerste eitjes gelegd zijn en zijn hoogstwaar-
schijnlijk nooit bevrucht geweest. De geur van de 
eitjes, nat geworden van de waterdruppels, wekte 
de interesse van het passerende vrouwelijke dier 
en ze heeft ze met een ontstellende snelheid opge-
geten. Helaas heb ik geen foto’s kunnen maken van 
dit voorval, het was voorbij voor ik er goed en wel 
erg in had wat er gebeurde.

Aspidelaps lubricus cowlesi, eileg 2005
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Kweek 2005
Op 5 maart  werd mijn aandacht getrokken door 
beweging in de bak van Aspidelaps lubricus lubricus. 
Het vrouwtje was aan het vervellen na de winter-
rust, die midden januari eindigde. Het mannetje 
kroop driftig door de bak en gaf  “kopjes” aan de 
objecten in het verblijf, alle stenen, de takken en 
waterbak werden door het mannetje aangeraakt met 
de kin en onderkaak. Ook kroop het dier wederom 
rondjes over het eigen lichaam heen, daarbij ook 
driftig met de kop over het eigen lichaam wrijvend. 
Toen het vrouwelijke dier halverwege de vervel-
ling was heeft het mannetje getracht met haar te 
paren, wat na een paar pogingen resulteerde in een 
geslaagde “koppeling”. De paring zelf heeft onge-
veer anderhalf uur geduurd. Het resterende vel is 
blijven hangen aan haar lichaam en een paar dagen 
later heeft ze zichzelf verder van deze last ontdaan.
Gedurende de dracht heb ik de vrouw goed 
gevoerd, ik wilde er absoluut voor zorgen dat het 
haar aan niets ontbrak, om zo genoeg energie in de 
zich ontwikkelende eitjes te kunnen steken.
Op 27 april werden er twee eitjes gelegd, veel 
minder dan verwacht gezien de omvang van het 
vrouwtje, deze was werkelijk moddervet. Na het 
leggen van de eieren was er niets te zien van een 
eventueel gewichtsverlies.
Het dier is nog een keer uit het terrarium gehaald 
en het achterlijf is voorzichtig bevoeld, dit was 
geheel leeg, het waren er dus echt maar twee.
De eitjes zijn net als het jaar daarvoor in vochtig 
vermiculiet geplaatst en in de broedstoof gedaan 
bij een temperatuur van 29°C en een luchtvochtig-
heid van bijna 100%. Binnen week waren beide 
eitjes helaas zover verslechterd dat ik de ze weg-
gegooid heb, waarschijnlijk zijn ze nooit bevrucht 
geweest..
Helaas dit jaar geen nakweek van Aspidelaps lubricus 
lubricus, volgende keer misschien beter.
Aspidelaps lubricus cowlesi paarde op  23 januari 
2005 direct nadat de dieren bij elkaar gezet waren 
na de winterrust. Deze paring duurde ook onge-
veer anderhalf tot twee uur. In de dagen daarna 
heeft het mannetje nog wel toenadering gezocht 
tot de vrouw, maar zij was absoluut niet meer in 
hem geïnteresseerd.
Op 26 maart, exact dezelfde datum als het voor-
gaande jaar, werden er zestien eieren gelegd, één 
ei was onbevrucht en is weggegooid. Op 8 juni en 

de daaropvolgende week zijn de vijftien resterende 
eitjes uitgekomen en alle jongen waren geheel 
gezond. De dieren zijn net als anders apart onder-
gebracht, hierover later meer.
Tot mijn grote verbazing was er 11 mei “actie” in 
het verblijf.. Het mannetje probeerde weer driftig 
met het vrouwtje te paren. Nu heb ik vaker meege-
maakt dat slangen twee legsels per jaar produceren 
en gezien de voedingstoestand van het vrouwtje 
kon dat in dit geval geen kwaad. Wel heb ik mezelf 
op dat moment afgevraagd of ik wel op nog meer 
nakweek van deze soort zat te wachten. Het blijven 
tenslotte gifslangen en die verkoop je niet zomaar 
aan Jan en alleman. Aan de andere kant is het wel 
zo dat het tweede legsel meestal beduidend minder 
van kwaliteit is en vaak zitten er een hoeveelheid 
onbevruchte eitjes tussen.
Met deze gedachte in mijn achterhoofd en de hoop 
om het eten van onbevruchte eieren nog eens op 
de gevoelige plaat vast te leggen heb ik de dieren 
hun gang maar laten gaan. De volgende dag heb ik 
het mannetje apart geplaatst, hij had mijns inziens 
wel genoeg “werk”verricht en aan de gedragingen 
van de vrouw was duidelijk te zien dat zij zijn avan-
ces niet meer op prijs stelde.
Op 15 mei 2005, vier dagen na de “paring” trof ik 
het vrouwtje in een volledig gestrekte toestand aan 
in het verblijf, ook zag ze er een beetje gehavend 
uit. Daar slangen die volledig languit liggen vaak 
niet helemaal in orde zijn heb ik eens een blik in 
de rest van het terrarium geworpen. En wat schetst 
mijn verbazing? Vijftien eitjes, allen ogenschijnlijk 
bevrucht. Deze eitjes kunnen uiteraard onmogelijk 
ontstaan zijn van de paring vier dagen eerder, ik 
heb zelf het vermoeden dat de vrouw, vanwege 
haar goede voedingstoestand zichzelf bevrucht 
heeft met opgeslagen sperma (Amphigonia retar-
data) iets wat vaker voorkomt bij reptielen. 
Het apart plaatsen van het mannetje is dus een 
goede zet geweest, nog meer eitjes zou dit vrouwtje 
zeker geen goed meer doen..
De vijftien eitjes zijn, net als alle andere in vochtig 
vermiculiet geplaatst en in de broedstoof gezet. 
Vier eitjes zijn binnen een week ten onder gegaan 
aan een schimmel. De andere elf hielden zich de 
gehele broedduur goed.
Op 23 en 24 juli zijn er 10 eitjes uitgekomen, één 
ei zag er op dat moment slecht uit, bij openen zat 
hier een volledig ontwikkeld jong in wat, aan de 
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hand van de kleur, ongeveer een week daarvoor is 
overleden
Ook deze diertjes zijn allen weer apart geplaatst.

Opfok van de jongen 
Alle jongen worden bij mij apart gehuisvest in 
plastic containers van het merk “Sunware” deze 
sluiten zeer goed af en zijn dus ontsnappingsvrij. 
De jonge Koraalcobra’s zijn kleiner dan een pasge-
boren Rode rattenslang (Pantherophis guttatus) en 
kunnen door de kleinste gaatjes kruipen. Daarbij 
zijn ze vlug als water en ontsnapte dieren zijn op 
een glad oppervlak erg moeilijk te vangen. De 
plastic verblijfjes zijn ingericht met een waterbakje 
en een heel klein kartonnen doosje als schuilplaats. 
Als bodembedekking gebruikte ik tot voor kort  ik 
keukenpapier, dit is makkelijk te vervangen en het 
is duidelijk te zien wanneer de dieren ontlasting 
hebben gehad. Tegenwoordig bestaat de bodem-
bedekking uit geperste kattenbakkorrels, deze zijn 
stofvrij en nemen goed vocht op. Ook kunnen 
de dieren hierin goed graven, iets wat het natuur-
lijke gedrag alleen maar ten goede komt lijkt mij. 
Ongeveer negen dagen na de geboorte vervellen 
de diertjes en krijgen ze voor de eerste keer voedsel 
aangeboden. 
De jonge Aspidelaps lubricus lubricus van 2004 was 
een probleemdier, het bleef achter in de groei. De 
voedseldieren die ik aanbood (eendagsmuisjes) 
waren simpelweg nog te groot. Eerdere ervaringen 
met Koraalcobra’s  hebben mij geleerd dat deze 
dieren opportunistisch zijn als het op eten aan-
komt en de kweker waar ik mijn eerste dier heb 
gekocht voerde zijn jonge dieren stukjes kipfilet 
tot ze groot genoeg waren om muisjes te eten. Het 
nakweekdiertje is enige malen gevoerd met stukjes 
kip, echter, in mijn optiek is dit niet het meest 
ideale voer om een diertje gezond groot te krijgen, 
het ontbreekt kipfilet aan een aantal essentiele voe-
dingsstoffen, onder andere kalk en andere vitami-
nes en sporenelementen die wel in muizen zitten.
Ik heb het diertje een paar keer proberen over te 
halen een stukje kip te eten (wat op zich wel lukte) 
en op het uiteinde van de kip wat vitamine en 
kalkpoeder en vitamines te strooien. Het diertje 
was niet bepaald gecharmeerd van de smaak van 
dit gebruikte materiaal en zodra de kalk in de bek 

Uitkomst 2005
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kwam werd het voedsel uitgebraakt. 
Goede raad was duur. In het verleden heb ik een 
Aspidelaps lubricus lubricus gehad die eenzelfde 
eetgedrag vertoonde. Dit dier werd ook gevoed 
met stukjes kipfilets en reepjes runderhart. Na 
enige tijd vertoonde dit dier verschijnselen van 
calciumtekort, zoals ook wel eens gezien wordt 
bij hagedissen. Dit uitte zich vooral in spasmen en 
spiertrekkingen. Bij dat diertje heb ik een stukje 
rattenstaart gedwangvoederd, met het idee dat hier 
wel voldoende kalk in moest zitten. Dit is helaas 
iets teveel geweest voor het kleine diertje en zijn 
spijsvertering kon de hoeveelheid bot in het voed-
sel niet aan. Het diertje heeft te hard op de ontlas-
ting moeten persen wat resulteerde in een cloaca 
prolaps. Het diertje is hieraan overleden (daarover 
in een later hoofdstuk meer)
Ik wilde mijn nakweekje van 2004 niet verliezen 
aan eenzelfde probleem en heb een tijdje gezocht 
naar een goede oplossing, die ik uiteindelijk gevon-
den heb in het voeren van zacht kattevoer. 
Hiervoor gebruik ik maaltijdzakjes van het merk 
“Royal Canin” welke bij de dierenarts verkrijgbaar 
zijn voor katten met spijsverteringsproblemen, op 
basis van kip en rijst. De brokjes uit het maaltijd-
zakje heb ik nog in twee delen moeten knippen 
wilde het überhaupt in het kleine slangetje passen, 
maar het werd wel gegeten!
Nu, enige jaren later is hij net zo groot als Aspidelaps 
lubricus cowlesi uit 2004 en eet met gemak behaarde 
muisjes.
Het voeren van Aspidelaps lubricus cowlesi is een 
stuk gemakkelijker verlopen, de dieren komen al 
een stuk groter uit het ei en kunnen al eendags-
muizen eten. Het kattenvoer trucje heb ik bij deze 
soort ook geprobeerd, en ook deze dieren aten dit 
zonder problemen, echter, omdat ze ook gewoon 
muizen eten is het voeren van het kattenvoer nut-
teloos en ik heb het bij één keer proberen gelaten 
voor deze soort.
De nakweek van 2005 is eenmaal gevoerd met wat 
stukjes kattevoer om de spijsvertering op gang te 
brengen, daarna zijn alle dieren zonder problemen 
overgegaan op eendagsmuizen.

Ziektes en medicatie
Waar dieren worden gehouden worden helaas ook 
dieren ziek. Het is in het geval van reptielen echter 
wel een feit dat de meeste aandoeningen en ziektes 
voorkomen kunnen worden door juiste voeding 
en huisvesting en het gedegen observeren van 
de desbetreffende diersoorten. De hier volgende 
beschreven aandoeningen zijn de enige die ik tot 
nu toe mee heb gemaakt (en mee hoop te maken) 
met deze dieren. 
Mijn eerste Aspidelaps lubricus lubricus, die ik als 
baby kocht, werd gevoerd met reepjes kip en rund-
vlees zoals ik al eerder in dit artikel vermeldde. 
Uiteraard is dit geen uitgebalanceerd dieet voor 
een jonge slang in de groei (voor geen enkele 
slang overigens). Na verloop van tijd begon het 
diertje symptomen te vertonen van calciumgebrek 
(hypocalcaemie), dit uitte zich onder andere in 
spierspasmen en gestoorde coördinatie van het 
diertje. Het diertje weigerde pertinent vlees aan 
te nemen waar vitamines en mineralen aan waren 
toegevoegd en zelfs voor eendagsmuisjes was het 
nog veel te klein. Ik heb het diertje enkele stuk-
jes rattenstaart gedwangvoederd, in de hoop dat 
de kalk in de wervels het diertje er bovenop zou 
helpen. Dat was helaas niet het geval, de taaie 
staarten, waar in verhouding weinig “vlees” aanzit, 
hebben het maagdarmstelsel van de slang dermate 
geïrriteerd dat het diertje hard is gaan persen om 
zijn ontlasting kwijt te raken. Dit resulteerde in 
een darmprolaps. Door het persen is de einddarm 
als een telescoop over zichzelf heen geschoven en 
naar buiten gekomen. Er zijn meerdere indicaties 
waarbij reptielen een prolaps ontwikkelen, onder 
andere het vast zitten van eieren bij een drachtige 
vrouwtjes, een gestoorde vitaminen en mineralen 
balans, of bijvoorbeeld een heftige parasietenbe-
smetting. Ik ga er in dit geval van uit dat de prolaps 
zeker is veroorzaakt door de te zware maaltijd in 
combinatie met het calciumgebrek van het diertje. 
Het grote gevaar van een prolaps is het afsterven 
van het naar buiten gedrukte weefsel, dit hoort 
uiteraard aan de binnenzijde van het lichaam te zit-
ten en is zeer gevoelig voor uitdroging en beschadi-
ging. Als het darmweefsel afsterft omdat de prolaps 
bijvoorbeeld niet tijdig ontdekt is kan deze niet 
meer verholpen worden en zal het dier sterven (al 
dan niet na een zeer lage tijd). 
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Direct na het ontdekken van de zorgwekkende con-
ditie van het diertje heb ik de slang in een schoon 
verblijf geplaatst met toiletpapier als bodembedek-
king. Het uitgestulpte stukje darm heb ik inge-
smeerd met vaseline om het vochtig te houden. 
Via een bevriende student diergeneeskunde heb 
ik geprobeerd dokter Marja Kik in Nieuwegein 
te bereiken (het was 21:00 en haar telefonische 
spreekuur was al afgelopen), hij wist mij echter te 
vertellen dat zij helaas met een aantal studenten 
naar een congres was en pas na een aantal dagen 
terug zou komen. Vervolgens heb ik de dieren-
artsenpraktijk waar ik zelf werk gebeld. Na enig 
overleg en uitleg over de anatomie van het diertje 
heeft een van onze chirurgen aangeboden om de 
prolaps operatief te verhelpen, dit door het weef-
sel terug te duwen op de oorspronkelijke plaats 
en met een speciale hechting (tabakszakhechting) 
de weefsels vastzetten zodat herhaling voorkomen 
zou worden. Dit zou overigens gedaan worden 
met speciaal dun hechtdraad wat normaliter alleen 
wordt gebruikt voor oogoperaties, gewoon hecht-
materiaal was simpelweg te dik voor het amper 
twaalf centimeter lange slangetje. Helaas heeft het 

aanbod niet mogen baten, op het moment dat alles 
besproken was en we ons klaar maakten om naar 
de praktijk te vertrekken heeft het diertje helaas de 
geest gegeven.

Oogproblemen
Kort nadat mijn eerste Koraalcobra jammerlijk 
overleed heb ik van een kennis een aantal volwas-
sen dier over kunnen nemen. Bij de koop kwam al 
meteen een probleem aan het licht: het vrouwtje 
Aspidelaps lubricus lubricus had een restje vervel-
ling over het linkeroog zitten. Dit is op zich niet 

De pus uit het oog is op twee verschillende voedingsbodems uitgestreken, één om vast te stellen of de desbetreffende 
bacterie bloed verteert, en één om vast te stellen of de bacterie Gram-positief of Gram-negatief is (Gram is degene 
die deze methode heeft uitgevonden, aan de hand van de kleur van de bacteriekolonie die groeit kan de soort bacterie 
worden gedetermineerd.)

In dit geval werd er uit de pus Pseudomonas gekweekt.
Na het vaststellen van de soort is deze op een andere voedingsbodem overgezet, hierop werden verschillende tablet-
ten met antibiotica aangebracht, dit om te zien welk antibioticum werkzaam is tegen de bacterie. Hoe verder de bac-
terie wegblijft bij de tabletten, des te beter werkt het antibioticum. De gekozen antibiotica waren allen per injectie toe 
te dienen, daar in mijn optiek orale antibiotica en oogzalven niet het gewenste effect zouden hebben.
Baytril® (Enroflaxine, Bayer) en Marbocyl® (Marboflaxine, Vétoquinol) bleken het beste te werken.
Ik heb gekozen voor Marbocyl® injectie, daar het gebruik van Baytril® verkleuring en abcedatie onder de huid tot 
gevolg kan hebben. Van Marbocyl zijn deze gevolgen mij nog niet bekend. Daarnaast hoefden er minder injecties 
gegeven te worden, iets wat voor zowel de slang als de verzorger een stuk makkelijker is.



stroomt nergens heen. Langzaamaan zwol het oog 
op en kleurde dofgeel, er verzamelde zich pus op 
het oog. 
Na overleg met dierenarts Marc Maas van dieren-
kliniek De Langstraat in Waalwijk heb ik samen 
met een bevriende slangenhouder het oog aange-
prikt om de druk op de oogbol te verminderen.
Dit is gedaan met een steriele naald, waarna de pus 
die uit het oog is gekomen door mijzelf op kweek 
is gezet.
Na enkele injecties met Marbocyl® en nogmaals 
het oog leegmaken is de slang verveld en kwamen 
deze maal de vastzittende schubben gewoon mee, 
het dier heeft nu, drie jaar later geen problemen 
meer gehad. Het linkeroog is wel wat grijsgekleurd 
door de ontsteking heeft de lens van de slang wel 
wat beschadigd. Dit heeft een soort van “staar” tot 
gevolg gehad, het diertje heeft hier, voor zover ik 

vast kan stellen, geen last van.
 Ook bij Aspidelaps lubricus 

cowlesi heb ik wat oogpro-
blemen meegemaakt, dit 

maal echter bij de jonge 
dieren van 2005. Drie 

bepaald een ernstig probleem en is gauw genoeg 
verholpen met een lauw badje, of door simpelweg 
te wachten op een volgende vervelling.
Het achterblijven van stukken vervelling kan dui-
den op een onderliggend probleem, een vochtte-
kort of een verstoorde voedingsbalans. De verko-
per was op de hoogte van het probleem, en wilde 
afwachten tot de volgende vervelling. Ik besloot 
ook gewoon af te wachten tot de volgende vervel-
ling, het oogkapje zou er vanzelf wel vanaf  komen. 
Helaas kwam het resterende stukje vel niet mee 
met de volgende vervelling, er zaten nu twee stuk-
ken vel over het oog en op die manier kan het oog 
op den duur ernstig beschadigd raken. 
De ogen van slangen zijn enigszins vergelijkbaar 
met onze ogen, met als allergrootste verschil dat 
bij een slang de oogleden altijd gesloten zijn (maar 
uiteraard doorzichtig, zodat het dier wel kan zien). 
Onder de schub over het oog loopt net als bij ons 
vocht uit de traanklier, dat ook weer afgevoerd 
wordt door de traanbuizen naar de neus en bin-
nenzijde van de bek. 
Door het tweede resterende stuk vel werd de 
traanbuis om het vocht af te voeren dicht-
gedrukt en kon het vocht wat over het oog 
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jongen ontwikkelden kort na hun geboorte sterk 
vergrote, met vocht gevulde, oogschubben. Deze 
aandoening wordt beschreven als “micropthalmie” 
ofwel in het Nederlands “het hebben van te kleine 
ogen”, door het formaat van de oogjes was de traan-
buis naar alle waarschijnlijkheid ook niet goed 
aangelegd en kon het traanvocht niet afgevoerd 
worden, wat resulteerde in een ophoping van vocht 
en het zwellen van de oogschubben. De kleine 
kopjes van de dieren werden door de gezwollen 
ogen dusdanig sterk vervormd dat de dieren niet in 
staat waren op een normale wijze voedsel tot zich 
te nemen.
Om de druk op de ogen te verlichten heb ik met 
een steriele naald de oogschub doorgeprikt om het 
overtollige vocht af te voeren. Slechts bij één dier-
tje gaf dit een tijdelijke verlichting, bij de andere 
twee kwam het probleem binnen enkele dagen 
terug. Bij het derde jong verscheen het probleem 
na de tweede vervelling weer. 
De drie dieren zijn meegenomen naar de dieren-
artsenpraktijk waar ik werk en door mijzelf ge-
euthanaseerd om verder lijden te voorkomen.

Bijtincidenten in gevangenschap.
Er worden in de literatuur relatief weinig bijtinci-
denten beschreven voor Koraalcobra’s. Dit is waar-
schijnlijk het gevolg van een aantal redenen. Als 
eerste het feit dat deze dieren niet veel gehouden 
worden, vergeleken bij andere gifslangen, zoals bij-
voorbeeld Bamboeadders en Ratelslangen. Voorts 
heeft het gif, zoals eerder vermeld, niet zo’n heftige 
uitwerking op het lichaam van een gezond volwas-
sen persoon, vaak worden beten onbehandeld 
gelaten en gewoonweg weer vergeten. Ook het 
blufgedrag van deze slang kan er aan meehelpen, 
voordat het dier daadwerkelijk een belager zal bij-
ten is er nogal wat provocatie nodig en een wijze 
gifslangenhouder zal de signalen van de slang in 
ieder geval begrijpen. 
Er is mij een geval bekend van een bijtincident 
binnen de Benelux, een slangenhouder werd door 
een stommiteit in zijn vinger gebeten en ervoer 
in eerste instantie hoegenaamd geen symptomen. 
Later op de dag ervoer het slachtoffer hartklop-
pingen en duizeligheid, de symptomen waren van 
voorbijgaande aard en verdwenen in de loop van 
de dag weer.

In Duitsland zijn er meerdere gevallen beschreven 
van bijtincidenten met deze slang. Er zijn zelfs 
enkele personen die na een beet in het ziekenhuis 
terecht zijn gekomen. De personen in kwestie 
waren in het verleden wel eerder gebeten door ver-
scheidene andere soorten gifslangen, dit zal wel-
licht mede de oorzaak zijn geweest van de ernst van 
de symptomen na de beet van de Koraalcobra.

Naschrift december 2007
Inmiddels zijn de nakweekdieren van 2004 en 
2005 toch allemaal verkocht aan mede-hobbyisten. 
Ondanks mijn voornemen om in 2006 niet meer 
met Aspidelaps lubricus cowlesi te kweken werden 
de dieren na de winterslaap weer gewoon bij elkaar 
geplaatst in het paarseizoen. 
De eerste paring in 2006 heb ik niet waar kun-
nen nemen, de eitjes (vijftien stuks in totaal) zijn 
gelegd op 19 april 2006. Na een tweede paring op 
29 juli zijn er op 20 augustus nog eens tien eitjes 
gelegd.
Alle eitjes van 2006 zijn gedoneerd aan de biologie 
afdeling van de Rijksuniversiteit Leiden, alwaar er 
onderzoek werd gedaan op de embryo’s. 
Van Aspidelaps lubricus lubricus was het wel mijn 
bedoeling de eieren uit te broeden, maar helaas heb 
ik in 2006 geen eitjes van deze dieren gekregen. Op 
27 februari 2007 waren beide soorten na de winter-
rust wederom druk aan het paren. Begin april zijn 
er wederom eitjes gelegd, helaas waren de eitjes 
van Aspidelaps lubricus lubricus niet bevrucht (vijf 
stuks in totaal)
De eitjes van Aspidelaps lubricus cowlesi die op 20 
april 2007 gelegd werden zijn in de broedstoof 
geplaatst, maar door de “mini-hittegolf ” van eind 
april is mijn stoof helaas te warm geworden en zijn 
alle eitjes verloren gegaan.
Ik ben de dieren nu aan het klaarmaken voor de 
winterrust van 2007-2008, ik hoop volgend jaar 
weer eitjes te krijgen van Aspidelaps lubricus cowlesi, 
voor Aspidelaps lubricus lubricus heb ik weinig hoop 
meer op goede nakweek, ik heb het idee dat het 
vrouwtje inmiddels te oud is geworden.
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Summary
The	husbandry	of	the	Cape	Coral	cobra,	Aspidelaps lubricus lubricus	(Laurenti	1768)	and	
the	Namibian	Coral	Cobra,	Aspidelaps lubricus cowlesi	(Bogert	1940)
An extensive article about Aspidelaps lubricus lubricus and Aspidelaps lubricus cowlesi, the Cape Coral 
cobra and the Namibian Coral cobra. Both subspecies are found in semi-desert areas in the southern 
part of Africa.
The animals are mostly active at night or dusk foraging on small mammals and reptiles between 
rock crevices. Though members of the Elapid family and equipped with fairly strong venom there 
have been  very few incidents involving these subspecies, since the quantity of venom given when 
they bite is very low.
Caring for venomous snakes in captivity is not something to take light-heartedly and advice on 
experience in keeping reptiles and first aid for venomous bites is briefly given. 
The author has kept both subspecies for several years and bred both subspecies with varying suc-
cess.
Both pairs are kept in vivariums measuring 60x80x60 cm (lxwxh), which are furnished with sand, 
logs, stones, artificial plants and a natural looking water-bowl. 
In 2004 nine eggs were laid by Aspidelaps lubricus lubricus. During the incubation eight eggs per-
ished, resulting in only one hatchling. Breeding Aspidelaps lubricus cowlesi was somewhat more suc-
cessful in 2004, twelve eggs were laid from which nine neonates emerged after approximately 60 
days of incubation. In the spring of 2005 two eggs were laid by Aspidelaps lubricus lubricus, both eggs 
proved infertile within a week. 
Aspidelaps lubricus cowlesi was observed mating 23 Januari 2005. The female laid sixteen eggs, 
one egg was infertile and was removed. June 8 and the following week the fifteen remaining eggs 
hatched, all the neonates were healthy. May 15 the female was observed laying yet another clutch of 
fifteen eggs, from which, in time, ten babies hatched.
The 2006 breeding season resulted in a total of 25 eggs for Aspidelaps lubricus cowlesi (divided over 
two clutches laid on April 19 and August 20). These eggs were all donated for scientific research on 
the embryo’s. The female Aspidelaps lubricus lubricus unfortunately did not lay any eggs in 2006.
2007 proved to be a disastrous year for breeding. Five infertile eggs were laid by Aspidelaps lubricus 
lubricus. The eggs of Aspidelaps lubricus cowlesi which were produced on April 20 all perished within 
a week due to the extreme high temperatures outdoors and thus also in my incubator.
Both species are currently brumated and I hope 2008 will be somewhat more successful, although 
I have my doubts if the Aspidelaps lubricus lubricus will ever breed again, I think the female is getting 
a bit too old.
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SERPO is al lang geen onbekend begrip meer in slangenland. Velen weten inmid-
dels de weg naar Delft waar sinds jaar en dag de reptielenzoo gevestigd is. Zo ook 
ondergetekende, die behalve het bekijken van de dieren, als doel van zijn bezoek 
ook een onderhoud met Walter Getreuer (53) had, oprichter en eigenaar van de 
expo.
Als echte dierenliefhebber kwam Walter al op achtjarige leeftijd in contact met 
een gifslang. Het was een adder, Nederlands enige gifslang, die hij eigenhandig 
ving op de hei in Ermelo en mee naar huis nam. Walters ouders vonden dit een 
slecht idee en in tegenstelling tot toen, staat hij nu uiteraard achter dit standpunt. 
‘Gifslangen horen natuurlijk niet in de handen van kinderen’, zo stelt hij. Het 
enthousiasme is nooit meer overgegaan en vele andere reptielen volgden: van 
hagedissen tot een 3,5 meter lange rotspython, die overigens snel moest worden 
ingeruild voor een baby exemplaar.
Uitgeloot voor dierengeneeskunde, studeerde Walter als alternatief elektrotech-
niek aan de TU in Delft. Niet echt gemotiveerd voor deze studie, kwam hij in 
1980 in contact met Atrox, een Italiaanse slangententoonstelling die in samen-
werking met Lacerta in Nederland exposeerde. Walter was in die tijd voorzitter 
van de tentoonstellingscommissie van Lacerta.

SERPO, de start van 
een nieuw begin...

Tekst: Pascal Kamp

 Westelijke groene 
mamba, Dendroaspis 
viridis bij SERPO. 
Foto: Rob Olivier
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De Italianen gaven er al gauw de brui aan, omdat 
Nederland toch wat tegenviel, maar Walter zette 
door. Een voorstel tot samenwerking zag hij niet 
zitten maar op eigen kracht een soortgelijke expo 
realiseren wel. ‘Ik heb me in 1981 ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel en ben gaan opbou-
wen,’ zo vertelt Getreuer. In mei 1982 werd vervol-
gens de eerste expo gehouden in zaal Bellevue te 
Assen. Vele tentoonstellingen volgden hierna nog, 
waarbij niet zelden ongebruikelijke gebouwen als 
bijvoorbeeld een kerk ruimte boden aan de slan-
gencollectie!
De naam ‘SERPO’ viel tijdens een gesprek met 
Anton van Woerkom, bestuurslid van de ESV (toen 
nog Nederlandse Doelgroep Slangen). Het was een 
samenvoeging van de twee woorden Serpent en 
Expositie, maar uiteindelijk bleek de naam nog 
veel genialer, omdat het vertaald uit het Latijn ‘ik 
kruip’ betekent.
Inmiddels is SERPO serieus uit z’n jasje gegroeid 
en gaat de tentoonstelling verhuizen naar een 
andere locatie. ‘We zitten al sinds 1992 in dit pand’, 
zegt Walter, ‘en het was de bedoeling dat het na vijf 
jaar gesloopt zou worden, maar iedere keer werd 
het contract verlengd. In Berkel en Rodenrijs is 
een geschikte plek gevonden waar we drie hectare 
ter beschikking hebben om binnen en buiten een 
reptielendierentuin op te zetten’, zo vervolgt hij. 
‘We zitten midden in de procedure van bestem-
mingsplan wijzigen.’
Het idee is dat de bezoeker behalve kijken, ook 
gaat beleven. Alles wordt groter en ruimer en er 
moet gedacht worden aan soort van thematische 
opzet waarbij aandacht wordt besteed aan cultuur 
en religie.
SERPO herbergt momenteel een 600-tal dieren, 
inclusief opvang. Een band met een bepaald dier 
heeft Walter niet echt. ‘Wel is het zo dat, naarmate 
een dier langer bij SERPO zit, je allerlei specifieke 
karakterkenmerken gaat zien.’ Zo heeft Walter nog 
een Naja melanoleuca (Boscobra), die vroeger nog 
op z’n studentenkamer heeft gestaan.
‘Die is nu al zo’n 30 jaar oud’, zo vertelt Getreuer. 
Naast slangen blijkt hij Bufo marinus (Reuzenpad) 
ook interessante dieren te vinden. Inmiddels heb-
ben vele bijzonder slangen deel uitgemaakt van 
de collectie. ‘Koningscobra’s, taipans,  zeeslangen, 
alles hebben we wel gehad,’  zegt Walter. Er is niet 

echt meer een soort die een uitdaging vormt...
Op de vraag hoe Getreuer kijkt naar het hobby-
matig houden van gifslangen, antwoordt hij als 
volgt: ‘Het hangt er vanaf waarom je een gifslang 
als huisdier wilt houden. Als je het doet om je 
buurman mee te imponeren, ben je met elk dier 
verkeerd bezig! Zie je het als verhoging van een 
moeilijkheidsgraad, dan kan dat een goede moti-
vatie zijn’, zo legt hij uit, ‘maar wel serieus; het is 
geen speelgoed!’
Walter is een voorstander van regelgeving, zodat 
de hobby maatschappelijk aanvaardbaar wordt. 
Verbieden vindt hij geen goede optie. Je kan er 
niet omheen dat gifslangen potentieel gevaarlijke 
dieren zijn, maar honden en paarden bijvoorbeeld 
kunnen dat ook zijn. Regels voor deze dieren zou-
den daarom net zo op z’n plaats zijn.

De Doelgroep Gifslangen Lacerta (DGL) is al een 
poosje onder de paraplu van Lacerta en dat vindt 
Getreuer een goede zaak: ‘Een versplintering van 
een organisatie is niet goed. Het is belangrijk om 
bij onderhandelingen naar bijvoorbeeld de over-
heid een vuist te maken’, zo stelt hij. ‘Maar ook naar 
hobbyisten is dat waardevol en dan moet je denken 
aan voorlichting om onder andere de verzorging te 
verbeteren. In het kader van het welzijn van dieren, 
zou ook certificering voor de commerciële handel 
positief zijn’, zo vervolgt hij, ‘zodat de handelaar 
zijn kennis aan zijn klant kan overdragen.’ 
Ook vertelt Getreuer dat spoedig de dierenbijslui-
ter gelanceerd gaat worden. Hierin zal vermeld 

Walter Getreuer vangt Aspisadders in Poortugaal. 
Foto SERPO.
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worden wat de minimale eisen zijn voor een dier, 
maar ook bijvoorbeeld hoe oud het kan worden. 
Zo wordt een duidelijker inzicht verkregen, zodat 
je een dier aan kunt schaffen dat bij je past.

Ik was ook benieuwd naar wat de mens Walter 
Getreuer positief en negatief stemt. ‘We leven in 
een spannende maatschappij ,’ zegt hij, ‘ik vind dat 
ik op een mooi moment leef, interessant om te zien 
hoe de wereld zich ontwikkelt, want ik ben een 
nieuwsgierig mens... Het leven hele leven stemt 
mij positief. Aan de andere kant verhardt de maat-
schappij ook weer op alle vlakken, men gunt elkaar 
niets meer... En dat vind ik negatief.’

Wat de slangenwereld betreft is het positieve voor 
Getreuer dat SERPO aan een nieuw begin staat;  
een dierentuin met binnen en buitenrecreatie. ‘We 
zijn dan in de gelegenheid om een geheel nieuwe 
zaak op te stellen,’ zo vertelt hij. ‘Als SERPO nu 
de media haalt, heeft het voornamelijk te maken 
met ontsnapte dieren en het opvangen daarvan. 
Het kommer en kwelverhaal, en daar ben ik niet 
blij mee...’
Walter wil dat mensen SERPO gaan zien als 
een interessant dagje uit waarbij je ook nog wat 
opsteekt. En als ik zo z’n enthousiasme hoor voor 
wat betreft de toekomst van SERPO, ben ik er van 
overtuigd dat dat helemaal goed gaat komen!

Summary
SERPO, the start of a new beginning
An interview with Walter Getreuer (53) founders and caretaker of SERPO a reptile zoo 
situated in Delft (The Netherlands)

Started in May 1982 Walter Getreuer organized his first road show in Assen. SERPO is derived 
from the words Serpenten Expositie and by coincidence means “I crawl” in Latin, and houses about 
600 animals, from bullfrogs tot taipans.
After many road shows they got in 1992 a five year contract to rend a building that was to be demo-
lished after that, but was instead renewed every year.  Now there is change on the horizon as they 
have found a new suitable location with 3 hectares of space in Berkel en Roderijs.
Walter has a strong outspoken view on the private keeping of venomous animals. If you’re serious 
and you see it as another step in the hobby it is a good motivation, but know they are not toys!  
He is also a firm believer in stricter laws regarding the keeping of potentially dangerous animals, 
including dogs and horses! 
For the future Walter hopes for a positive attitude in the whole society and the start of a new in and 
outdoor exhibit at the new location.

SERPO. Foto Pascal Kamp. Walter Getreuer geeft cursus aan Brandweerkorps. 
Forto SERPO.



Aanlevering
Manuscripten bij voorkeur insturen per email of op diskette of cd, in een gangbaar tekstverwerkersformaat (bij 
voorkeur Microsoft Word docformaat). Geen opmaak toepassen, anders dan cursivering (voor wetenschappelijke 
namen en om tekst te benadrukken). Voeg illustraties en tabellen toe als aparte bestanden en refereer daarnaar in 
de tekst als volgt: ***tabel1.doc***, ***iguana.tif***. Voeg een apart bestand bij met bijschriften, of neem deze op 
onder de hoofdtekst van het artikel, met eenzelfde referentie en direct daaropvolgend het bijschrift, bijvoorbeeld: 
“***iguana.tif***De groene leguaan is een van de meest bekende reptielensoorten.”
Typ nooit te publiceren tekst in een emailbericht zelf, maar voeg deze altijd bij als een bijlage. Illustraties niet 
in het tekstdocument plaatsen, maar eveneens los bijleveren. Digitale (c.q. gedigitaliseerde) foto’s bij voorkeur 
in het TIFFformaat, eventueel JPG, minimale resolutie 2048x1536 (3 megapixels). Getekende afbeeldingen, 
lijntekeningen e.d. bij voorkeur in AI, PDF of EPSformaat. In verband met de omvang kan het aanbeveling 
verdienen illustraties niet per email te verzenden, maar op cd. Desgewenst kunnen bestanden via de website 
van Lacerta geupload worden, neem hiervoor even contact op met de redactie. Als richtlijn geldt dat email
berichten inclusief bijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. Foto’s (dia’s of fotoafdrukken) en tekeningen 
kunnen ook als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden ingescand. Originelen worden door 
de redactie met grote zorg behandeld en uiteraard teruggestuurd. Nummer de originelen duidelijk en verwijs 
naar deze nummers bij de bijschriften.

Stijl en indeling
Raadpleeg voor stijl en indeling recente afleveringen van Lacerta en de uitgebreide ‘Aanwijzingen voor auteurs’ 
op de website. Deze aanwijzingen zijn ook gepubliceerd bij de index van jaargang 61 (vraag ze zo nodig op 
bij de redactie).  Geef het artikel een korte, zo mogelijk pakkende titel en een ondertitel en laat hierop een 
korte introductie van circa vijftig woorden volgen. Verdeel de hoofdtekst in een aantal logische hoofdstuk
ken met zo kort mogelijke kopjes. De eerste alinea (die direct op de inleiding volgt) krijgt geen kopje. Geen 
voetnoten gebruiken. Het artikel bij voorkeur beëindigen met een Engelse samenvatting of een Nederlandse 
samenvatting, die door de redactie in het Engels wordt vertaald, alsmede een alfabetische literatuurlijst met 
alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven.

Tijdschriftartikel: Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering): Pagina’s. (bijvoor
beeld. Leeuwen, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrho
gaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230 237. )

Boek: Auteur, jaar. Titel. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld Mertens, R. & H. Wermuth, 1960. 
Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main.)

Bij boeken met  
per hoofdstuk 
verschillende auteurs:

Auteur, jaar. Hoofdstuktitel. In. Redacteur (red.) Boektitel. pagina’s. Uitgever, 
stad. (bijvoorbeeld. Donoghue S. & J. Langenberg, 1996. Nutrition. In. 
Mader, D. R. (red.) Reptile medicine and surgery. 148174. W B. Saunders 
Company, Philadelphia.)

Een uitgebreidere versie van deze richtlijnen is op de website van Lacerta (www.lacerta.nl) te vinden.
Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering.

Beknopte aanwijzingen voor auteurs




