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Waarom een teju als  huisdier
Tejuhagedissen variëren in kleur, lengte en 
gedrag. In dit artikel vertellen we voor-
namelijk wat over de Tupinambis-  en 
Salvator- soorten (de laatste werd voor-
heen ook Tupinambis genoemd). In de 
VS is de teju hagedis al jaren een enorm 
populair huisdier. Voor zijn grootte heeft 
de teju een vrij klein verblijf nodig, en ze 
kunnen ook nog eens erg “tam” worden. 
Met name het genus Salvator  wordt 
enorm rustig en heeft meer vertrouwen in 
de verzorger. Het genus Tupinambis is wat 
schuwer en schichtiger en de dieren blijven 
dit vaak ook hun hele leven. Verder zijn 
teju’s enorm intelligente dieren. Ze kunnen 
makkelijk dingen aanleren en daarom 
wordt er ook vaak clickertraining bij teju’s 
gedaan. Op youtube zijn hier ook vele 
video’s over te vinden. Door hun intel-
ligentie, in combinatie met hun tamheid, 
komt dit soort hagedissen aardig dicht bij 
“een echt huisdier”, zoals een kat of een 
hond. Natuurlijk moeten ze gewoon een 
verblijf hebben voor warmte en een hoge 
luchtvochtigheid, en kunnen ze dus niet als 
een hond los in huis lopen.

Soorten tejuhagedissen

Salvator merianae (diverse zwartwitte 
varianten, de Zwartwitte teju)
Voorheen Tupinambis merianae geheten. 
Deze soort komt voor in het oosten van 
Argentinië, heel Uruguay, het oosten van 
Paraguay en een heel klein stukje aan het 
randje van Brazilië tegen Uruguay aan.  Er 
zijn vele lokaliteiten/varianten beschreven, 
waaronder de blacknose (met een zwart 
neusje), blackhead (volledig zwarte kop), 
Chacoan giant (extra groot en heel wit, 
ze komen alleen in Chaco, Argentinië 
voor) en de normale Zwartwitte teju.  De 
vrouwen kunnen een lengte bereiken van 
90-120 cm, de mannen een lengte van 
120-150 cm. Al deze varianten gaan elk 
jaar bij temperaturen van 10 à 15°C voor 
drie tot zes maanden in winterslaap. Dit is 
tussen september en april. 

Salvator merianae (blauwe variant, de 
Blauwe teju)
Deze behandelen we even apart aange-
zien wij denken dat dit een aparte soort 
is. Vrouwen van deze variant kunnen 
een lengte bereiken van 90-110 cm, de 
mannen een lengte van 110-130 cm. De 
Blauwe teju’s komen voor in een heel 
klein en beperkt gebied in midden Brazilië 
en op een eiland genaamd Fernando de 
Noronha. Op het eiland zijn deze dieren in 
1950 uitgezet om de rattenpopulatie uit te 
dunnen. De teju’s deden het zo goed dat zij 

Salvator merianae

ß Titelpagina: 

Zwartwitte teju, 

à

Blauwe teju
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nu inmiddels de plaag zijn en ze worden 
daarom regelmatig weggevangen. 

De Blauwe teju heeft een ander schub-
ben patroon op de neus en worden niet 
met een groene kop geboren zoals de 
andere Zwartwitte teju’s. Blauwe teju’s 
hebben soms een lichte blauwe gloed over 
de witte schubben, dit is waar ze hun 
naam aan te danken hebben. Naast deze 
verschillen zijn Blauwe teju’s aan veel 
hogere temperaturen gewend en gaan ze 
niet in winterslaap zoals de Zwartwitte. 
Ze kunnen zelfs helemaal niet tegen lage 

temperaturen. Nog een verschil is de 
groeisnelheid. Blauwe teju’s bereiken na 
één jaar al een volwassen lengte en zijn 
dan geslachtsrijp. Veel vrouwen beginnen 
dan al met eieren leggen, mannen beginnen 
vaak enkele maanden eerder sperma plugs 
te lozen. Bij Zwartwitte of Rode teju’s zijn 
vrouwen vaak pas na drie tot zelfs vier 
jaar geslachtsrijp, de mannetjes  van deze 
laatste soorten/varianten kunnen pas op 
tweejarige leeftijd als ze goed ontwikkeld 
zijn een vrouw bevruchten.
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Salvator rufescens (Rode teju)
Voorheen Tupinambis rufescens geheten. 
Deze soort komt voor in het westen van 
Argentinië en het westen van Paraguay.  
Hoe meer je naar het noorden gaat, hoe 
meer patroon de Rode teju’s hebben, hoe 
meer je naar het zuiden gaat hoe minder 
patroon ze hebben en hoe donker roder 
ze worden.  Vrouwen kunnen een lengte 
bereiken van 90-110 cm, de mannen een 
lengte van 110-130 cm. Deze dieren gaan 
elk jaar bij 15 à 18°C drie tot zes maanden 
in winterslaap. 

Tupinambis teguixin (Gouden teju)
De Gouden teju komt voor in Peru, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, 
Suriname, en de eilanden daaromheen. De 
Gouden teju is net zoals de Blauwe teju 
een dier dat niet in winterslaap gaat.  In 

het zuiden zijn de dieren meer zwartwit en 
hoe meer je naar oosten gaat hoe geler ze 
worden. Vrouwen kunnen een lengte berei-
ken van 70-90 cm, de mannen een lengte 
van 90-110 cm.

Salvator duseni (Gele teju)
Voorheen Tupinambis duseni geheten. Dit 
dier komt alleen voor in een klein gebied 
in Paraguay en Brazilië. Ze worden niet 
in de hobby gehouden omdat ze streng 

Normale gouden 

teju (foto 

Suzanne Stolp)

Rode teju, pa-

troonloos
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beschermd zijn.

Tupinambis quadrilineatus
Dit dier komt voor in een klein gebied in 
Brazilië. Ze worden niet gehouden in de 
hobby. 

Tupinambis longilineus
Deze soort komt voor in een klein gebied 
in Brazilië. Ze worden niet gehouden in de 
hobby.

Onderscheid
Elk soort heeft een verschillend schub-
benpatroon. Per soort kunnen dieren 
onderling nog iets verschillen, maar het 
klopt meestal redelijk goed. Ik heb alleen 
de soorten gepakt die in gevangenschap 
gehouden worden. Daar hebben we ook de 
meeste ervaring mee.

In de afbeelding is weer duidelijk te 
zien dat Salvator merianae die uit tropisch 
Brazilië komt (Blauwe teju) afwijkt van 
Salvator merianae die meer uit Argenti-
nië en omstreken komt (de zwartwitte 
varianten).

Tupinambis teguixin (Gouden teju) en 
Salvator merianae (Zwartwitte en Blauwe 
teju) zijn als jong op uiterlijk wat moeilijk 
van elkaar te onderscheiden. Door middel 
van de neus schubben is dit gemakkelijker 
te doen. Tupinambis teguixin heeft daar 

Zwartwitte ‘gou-

den’ teju

foto Laura Ro-

berts
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één grote schub, terwijl deze schub bij 
Salvator merianae in  tweeën of drieën is 
verdeeld.

Voeding
In het wild eten teju’s vele soorten fruit, 
insecten, rottende dode dieren (groot en 
klein), kleine dieren zoals hagedisjes, kik-
kertjes en soms ook knaagdiertjes als die 
op hun pad komen.

Wij (Quolibet) voeren vrijwel alle 
soorten fruit, slakken, soms wat insecten, 
hele vis, verschillende soorten gemalen vis 
(vette vis, zalm, makreel enzovoorts), ge-
malen vogels (eend, kip, duif, fazant enzo-
voorts), gemalen ander vlees (haas, konijn, 
kangoeroe, lam enzovoorts) en kikkerbil-
len. Ook zijn ze gek op gekookt ei met 
schil of rauw ei zonder schil.  Fruit is wat 
moeilijker om te voeren. Veel teju’s zijn 
ietwat te verwend. “Uithongeren” is één 
manier om ze aan het fruit eten te krijgen, 
soms helpt het al door fruit door gemalen 
vlees te mengen of door fruit met rauw ei 
te mengen. Op een gegeven moment zullen 
ze het ook eten als je het los aanbied. 

Vitaminen en mineralen
Variatie in de voeding is heel belangrijk, 
en zorg vooral dat ze hele prooidieren bin-
nen krijgen. Dit houdt in niet alleen vlees, 
maar ook bot en orgaan. Daarover doen 
wij Miner-all outdoor van Stickey tongue 
farms en af en toe een keertje Reptivite 
without D3. Wij doen regelmatig bloed-
testen bij onze dieren, waaruit altijd goede 
hoge waarden komen, met name op het 
gebied van Calcium en fosfor, wat vaak 
een groot probleem is bij het houden van 
deze grote hagedissen. Door enkel ratten 
en kuikens te voeren krijgen ze niet binnen 
wat ze nodig hebben. 

Overvoeren
Dit is ook een groot probleem bij teju’s, en 
dan met name de Rode en Zwartwitte teju, 
die een aanleg hebben snel dik te worden 
en die ook een gigantische eetlust hebben. 
Dit heeft te maken, vermoeden wij, met 
het feit dat deze dieren een winterslaap 
houden en dus de drang hebben zich vol 
te vreten zo veel dat kan, om goed een 
winterslaap door te komen. Wij adviseren 
daarom altijd kleine beetjes te voeren, 
al lijkt een teju nog zo hongerig. Wordt 

Onderscheidende 

schubpatronen

ä Baby Blauwe 

teju

à Baby Zwart-

witte teju
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de staartwortel en nek wat te dik, voer 
dan wat minder vaak en kleinere porties, 
wordt het dier wat te slank voer wat vaker 
en grotere porties. Een volwassen teju 
heeft vaak al genoeg aan één à twee keer 
per week een kleine portie vlees en eventu-
eel wat fruit. Een jonge teju heeft de eerste 
zes maanden elke dag voer nodig. Ze zijn 
in de groei, dus overvoeren is bijna niet te 
doen. Na zes maanden mag je om de dag 
gaan voeren en naarmate ze een volwas-
sen maat beginnen te krijgen zullen ze ook 
minder eten nodig hebben. 

Verblijven en de inrichting
Een simpel ingericht terrarium voor teju’s 
moet minimaal afmetingen hebben van 
2x1 m (lxb) met een hoogte van 0,8-1 m. 
Deze hoogte vooral, omdat je een dikke 
laag bodembedekking erin kwijt moet en 
een lamp.  De laag bodembedekking moet 
zeker 10 tot 20cm diep zijn. Als bodem-
bedekking gebruiken wij, en wij raden dat 
ook aan, een laag aarde met daarover een 
laag stro. Als aarde kan je een mengsel van 
potgrond met zand gebruiken of een laag 
turfstrooisel. Turfstrooisel is heel schoon 
en er worden geen meststoffen aan toe-
gevoegd. Een laag stro kan ook een laag 
bladeren zijn, maar bladeren vergaan snel 

en dan moet je er een !inke opslag van 
in je schuur verzamelen om het hele jaar 
door te kunnen vervangen. Teju’s graven 
zich graag in, en de aarde zorgt voor ge-
noeg vocht voor hun huid. Het stro zorgt 
ervoor dat het vocht langer in de bodem 
blijft en de dieren bouwen er graag nesten 
van. Ook zie je dat de huid erg mooi en 
glimmend blijft van stro.

Warmte en UV
Als UV-B lamp raden wij Megaray, Solar 
Raptor, Bright Sun UV of Osram Vitalux 
aan. Teju’s hebben een enorm hoge be-
hoefte aan UV-B. Ze hebben een erg dikke 
huid die weinig doorlaat, dus hebben 
langer nodig om genoeg op te nemen. Veel 
voorkomende problemen bij teju’s zijn tril-
lende poten, vergroeide bek (onderbeet), 
te klein blijven, vervellingsproblemen en 
stoppen met eten. Dit heeft te maken met 
een tekort aan UV-B of warmte. De bo-
vengenoemde lampen geven zowel warmte 
als UV-B af, en daarnaast hebben ze ook 
nog eens erg hoge UV-B waarden, wat 
teju’s echt nodig hebben. Een temperatuur 
van 40-45°C onder de lamp is wel aan te 
raden. Bij lagere temperaturen zullen teju’s 
moeite krijgen met verteren, eten, poepen 
en groeien. 

âä Terrarium-

verblijven en 

inrchting
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Vocht
Zorg dat de bodembedekking altijd voch-
tig is. Elke dag even sproeien helpt ook de 
luchtvochtigheid wat hoger te houden, dit 
voor een goede vervelling en een glan-
zende huid. Een waterbak puur om uit te 
drinken is voldoende, al houden sommige 
teju’s er wel van om te zwemmen. Een 
grote waterbak waar ze van top tot teen in 
kunnen is dus zeker wel een aanrader. Als 
tip willen we je mee geven om een hoge 
rand te maken aangezien teju’s de neiging 
hebben hun waterbak vol te gooien met 
bodembedekking. 

Inrichting
Een achterwand is niet direct nodig, al 
raden we wel aan de zij en achterwand 
ondoorzichtig te maken. Met zo een groot 
formaat ontkom je er ook niet aan deze 
van betonplex of ander hout te bouwen of 
te laten bouwen. Een achterwand of plan-
ten zullen ze vrijwel zeker slopen, zeker als 
ze wat ouder zijn. Om de bak wat aan te 
kleden kun je wat mooie takken of boom-
stammen in het hok leggen. Een grote 

platte steen om op te liggen onder de lamp 
wordt ook wel gewaardeerd. Zorg alleen 
dat ze zich nooit klem kunnen graven 
onder zo’n steen. Ze slapen vaak onder de 
grond, maar als je ze een slaapruimte geeft 
zullen ze daar zeker graag gebruik van 
maken. Op de foto zie je links een kleine 
ruimte met doorgang.

Bij ons in de kwekerij
In onze kwekerij hebben we verschillende 
soorten verblijven, voor zowel groepen als 
eenlingen, koppeltjes of trio’s. Zo hebben 
wij voor in de zomer een binnenverblijf 
van 5m2 oppervlakte onder de grond die 
een trap heeft via welke de teju’s naar 
boven kunnen lopen, door een gat in de 
muur dat naar buiten leidt. Buiten is dan 
nog een verblijf waar de dieren met mooi 
weer de hele dag kunnen zonnen. Ze kun-
nen zelf kiezen en met slecht weer zal je ze 
ook niet buiten zien. 

Daarnaast hebben we nog een groot 
verblijf in de kelder met een vijver met 
schuilholen eronder en een soort broed-
kamer met UV-B lampen. Ik zeg broed-
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kamer aangezien het in dit kamertje echt 
bloedheet wordt met een luchtvochtigheid 
van 90 tot 100%. Dit is niet na te bootsen 
in een normaal terrarium, maar doordat 
alles van steen is met vloerverwarming en 
in een ruimte staat met veel vijvers en er 
regelmatig gesproeid wordt in de andere 
ruimte, krijg je dit voor elkaar. De kelder 
zit aan een tropische kas vast waar de 
luchtvochtigheid en dergelijke automatisch 
geregeld wordt. 

Verder hebben we nog een groot aantal 
kleinere verblijven. Hierin hebben we 
één tot drie volwassen dieren per verblijf, 
maar ook nakweek. De verblijven zijn 
simpel ingericht met een verhoging met 
twee voerbakken in elk verblijf. Daar doen 
wij water en voer in. Deze verhogingen 
zijn toegepast, zodat de dieren ze niet vol 
gooien met bodembedekking. In de zomer 
gaan de teju’s vaak dagelijks mee naar 
buiten om van de zon te genieten en even 
lange stukken te kunnen rennen.

Winterslaap
De Rode teju’s en de Zwartwitte teju’s 
gaan elk jaar in winterslaap. Deze slaap 
is vooral belangrijk op langere termijn, 
voor de gezondheid en om het parings-
seizoen te stimuleren. Teju’s die niet in 
winterslaap gaan krijgen rond hun zesde 
tot achtste jaar vaak problemen met de 
organen, worden vaak erg dik en krijgen 
last van hun gewrichten. Vaak worden ze 
ook niet echt oud. Wij beginnen meestal 
in september met het afbouwen van de 
lichturen en stoppen gelijk met voeren. 
Dit afbouwen duurt ongeveer vier weken. 
Elke week kort je de branduren van het 
licht iets in tot de lampen uit zijn na deze 
periode. Water moet in die tijd wel altijd 
aanwezig zijn. In deze vier weken mag je 
de teju af en toe in een warm bad doen 
om zeker te zijn dat ze hun darmen leeg 
poepen. Na een maand zouden deze zo 
goed als leeg moeten zijn. Dan kunnen ze 
veilig in winterslaap. De temperatuur voor 
Rode tejus in de winterslaap kun je beter 
aan de hoge kant laten. Ze zijn namelijk 
wat gevoeliger dan Zwartwitte teju’s. Wij 

áá Buitenver-

blijf  bij ons in de 

kwekerij

á Binnenverblijf

 à pag. 181

Blacknose zwart-

witte teju 

àà  pag. 182-183 

Chacoan giant  

Zwartwitte teju
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houden meestal 17-18°C aan, de Zwart-
witte teju’s mogen op 10-15°C. Sommige 
kunnen veel kouder, maar dat ligt aan het 
gebied waar ze vandaan komen. Daarom 
houden wij een veilige 10-15°C aan. Wij 
plaatsen ze over in plastic boxen met gaten 
erin voor lucht en een dikke laag stro. 
Hier gaan ze lekker onder liggen en soms 
hierop. Deze boxen zetten we in een koele 
ruimte waar de temperatuur stabiel is, 
zoals een geïsoleerde schuur met verwar-
ming. Gebruik altijd een thermometer met 
voeler in de box en een handdoek hierover, 
zodat het donker is. Elke een à twee weken 
checken we even of de dieren goed ademen 
door ze aan te tikken. Je hoort dan een 
diepe zucht of snuif. Een teju met een 
longontsteking hoor je borrelen. Bij een 
longontsteking het dier meteen eruit halen, 
in een warm verblijf zetten en direct naar 
een dierenarts voor een antibiotica kuur. 
Met de goede temperatuur en zonder tocht 
zal je hier geen problemen mee krijgen. 
De winterslaap kan ook eventueel in het 
verblijf worden gedaan als de ruimte koud 
genoeg wordt. In dit geval is het verstan-
dig de ruiten af te plakken met kranten of 
doeken. Na drie tot zes maanden kun je ze 
weer wakker maken en soms worden ze 
zelf wakker als het te warm is. Je kunt ze 
dan weer terug in het terrarium zetten en 
de lampen weer aan doen. Dit hoef je niet 
op te bouwen. Maar direct voeren is nog 
niet verstandig. Wacht even een paar dagen 
tot een week en voer iets licht verteerbaars 
als fruit, kip of vis. De darmen hebben drie 
tot zes maanden stil gelegen en moeten 
eerst nog wennen.

Geslachtsbepaling
Het geslacht is bij geboorte al vrij goed 
te zien, als je er oog voor hebt. Zeker als 
je een heel nest hebt en kunt vergelijken. 
Jonge mannetjes hebben een vergrote 
schub aan elke kant van de cloaca (zie 
foto) en soms kan je, als je met je nagel 
eroverheen krabt, hem voelen. Vrouwtjes 
hebben dit niet. 

Bij volwassen dieren is dit al veel mak-
kelijker te zien. Bij de man worden de 

Mannelijke á en  vrouwelijke â Blauwe teju

Geslacht baby Rode teju
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vergrote schubben dikke wratjes die je 
heel duidelijk kan zien en vooral voelen. 
De mannen hebben ook sterk ontwikkelde 
kaakspieren (dikke wangen), dit hebben de 
vrouwen niet of nauwelijks. 

Voortplanting
Het kweekseizoen van de Rode teju 
(Salvator rufescens) en de Zwartwitte 
teju (Salvator merianae) begint vlak na de 
winter. De meeste dieren worden wakker 
in maart/april. Na een paar weken begin-
nen de paringen. Dit blijven ze herhalen 

Links: eieren

rechts Nest 

Blauwe teju

Paring Rode teju
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á Zwangere Blauwe teju   â Nakweek Rode teju
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tot de vrouw zwanger is. De Blauwe teju 
(ook Salvator merianae) en de Gouden 
teju (Tupinambis teguixin) beginnen met 
het kweekseizoen rond december en dit 
gaat door tot april. Sommige dieren wijken 
daar wel eens van af. Drie weken na een 
succesvolle bevruchting begint de vrouw 
behoorlijk dik te worden. Dit is vaak 
wanneer je de eieren in de buik kunt zien 
zitten. Dan duurt het niet lang meer voor 
de eieren gelegd worden. Dit is vaak na 
de vierde week. Vóór die tijd bouwen ze 
meerdere keren een nest. Vaak wordt dit 
eerst een paar keer weer afgebroken, tot ze 
het gevoel hebben dat het goed is.
Een nest is een berg van plantenmateriaal 
met een tunnel en een kamer erin. Als je 
je arm erin steekt lijkt het bijna geweven, 
zo sterk is het. De eieren worden netjes 
op een bergje in de kamer gelegd. Na het 
leggen gaat de vrouw in de gang liggen 
om uit te rusten. Ze zijn dan erg bescher-
mend naar het nest toe. De vrouw moet 
dan gevangen worden en het nest wordt 
opengebroken. Daar vind je dan 20 tot 
60 eieren. Dit verschilt per soort en per 
individu. Zwartwitte teju’s leggen de 
meeste eieren, daarna de Rode en daarna 
de Blauwe. Gouden teju’s leggen maar één 
tot zes eieren per keer. Deze eieren liggen 

2,5 à 3 maanden in de stoof, bij een tem-
peratuur van 28-31°C. De eieren groeien 
in deze perioden enorm. Ze worden wel 
twee keer zo groot. Het uitkomen van de 
eieren is echt een spektakel. Soms komt 
er een scheurtje in het ei, waar als eerste 
een tongetje uit komt. Alsof hij het leven 
eerst moet proeven. Als de omgeving 
goedgekeurd is ontploft het ei zowat en 
zetten ze het op een lopen. Soms blijven 
ze even hangen met hun achterlijf zoals 
op de foto. Bij geboorte zijn de jongen 23 
cm. Wij voeren deze jongen één dag na 
geboorte meestal krekels en gaan daarna 
meteen over op gemalen vlees. Wij merken 
dat jonge teju’s veel beter groeien op vlees, 
orgaan en bot mengsel. Niet persé harder, 
maar de verhouding van de kop en het 
lichaam wordt zo veel mooier. Wij denken 
dat dit vooral te maken heeft met de bot-
ten in het voedsel, wat natuurlijk calcium 
is. In de combinatie met een goede UV-B 
lamp bevordert dit een gezonde groei. Na 
de bevalling zijn de vrouwtjes teju altijd 
vrij mager. Daarom voeren we hun een 
aantal dagen achter elkaar kleine porties 
in plaats van een  à twee keer in de week. 
Zo herstellen de vrouwen snel en kunnen 
ze het volgende jaar weer een gezond nest 
leggen. 

Summary

Tegu lizards, genera Tupinambis and Salvator

Husbandry and breeding for several species of tegu is discussed. These are large lizards, often more 

than 1 m in length, that can become quite tame and that don’t need huge enclosures despite their 

size. A surface area of 2x1 meter is sufficient, with a height of 0,8-1 meter.

Salvator merianae  has several black forms (Black tegu), and a blue one (Blue tegu) that differs from 

the others by not hibernating. Salvator rufescens (Red tegu) hibernates too, but Tupinambis tehuixin 

(Golden tegu), being a tropical species, doesn’t. They eat fruit to some extent, but they prefer meat, 

which is offered grinded,  including organs and bones. Don’t feed them too much, they tend to grow  

fat. Ample vitamins and minerals are provided with the meat. Their enclosures should be provided 

with a thick (10-20 cm) layer of substrate, for instance soil and a thick layer of straw, that should be 

kept moist. These animals need a lot of UV-light, so a good UV-B lamp is required. A basking spot 

with temperatures of 40-45°C is needed too. For breeding it is necessary that the species that can hi-

bernate do so. Females make a nest to lay their eggs in. When incubated at 28-31°C, these will hatch 

in 2,5-3 months. The juveniles are fed basically the same food as the adults, but more frequent.
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Omdat ik familie heb wonen in bo-
venstaande regio (Massachusetts) en 
ik daar ook regelmatig op bezoek ga, 
heb ik in de loop der jaren een beeld 
gekregen van wat voor reptielen en 
am"bieën je daar met enige regelmaat 
kunt zien. In de afgelopen tijd heb ik 
al enkele malen hierover in Lacerta 
gepubliceerd (#$% B&%', ())*; #$% 
B&%', ()+,), zodat ik al een tipje heb 
opgelicht over de leuke waarnemin-
gen die in dit gebied kunnen worden 
gedaan.

Jaargang 73 Nummer 5 Lacerta 189
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Ik ben er ook in verschillende jaargetijden 
geweest, elk vaak met zijn eigen waarne-
mingen. Ik ben in de regio geweest in sep-
tember 1987, juli 1991, juli 1996, februari 
1998, april 2005, september 2006, juni 
2008, september 2011 en oktober 2013. 
De eerste twee keer was ik niet in het bezit 
van een telelens en was ik een deel van de 
tijd ook in Californië. Ondanks mijn inte-
resse in reptielen en am"bieën hebben die 
twee jaren dan ook geen relevant fotoma-
teriaal opgeleverd, maar ook niet bijzon-
der veel waarnemingen, voor zover ik me 
kan herinneren. Ik kan me uit 1987 nog 
een Amerikaanse pad, Anaxyrus (vroeger 
Bufo) americanus, herinneren en uit 1991 
een Brulkikker, Rana (Lithobates) catesbei-
ana, en een Kousebandslang, Thamnophis 
sirtalis.  Naar zich laat raden heeft februari 
1998 ook niet erg veel opgeleverd, hoewel 
ik onder een boomstronk nog wel een 
Red-back salamander, Plethodon cinereus, 
vond. En dat op een moment dat we eigen-
lijk vooral aan het skiën waren.

Vanaf 1996 ging het anders, ik kreeg een 
nieuwe camera met telezoomlens en was 
ook meteen meer gemotiveerd om actief 
op zoek te gaan naar de dieren.

New England
Het noordoosten van de VS wordt ook wel 
New England genoemd. De oostkust van 
de VS is naar Amerikaanse begrippen dicht 
bevolkt, maar doet eigenlijk vrij landelijk 
aan, kleine stadjes en gehuchtjes, afgewis-
seld met veel groen en bossen, stroompjes 
en meertjes. Dat maakt het gebied vrij inte-
ressant voor kleine dieren, maar ook voor 
herten en in de iets meer afgelegen streken 
ook voor Zwarte beren.

De streek ligt overigens een stuk 
zuidelijker dan je gevoelsmatig denkt. 
Massachusetts, waar ik het meest verblijf, 
ligt ter hoogte van Spanje, met dezelfde 
hoge zomertemperaturen. De winters zijn 
echter aanzienlijk kouder, meer als een 
landklimaat. Daarnaast kan het weer vrij 
grillig omslaan. Dat heeft deels te maken 
met de bergketens, die vooral van noord 
naar zuid lopen, waardoor koude lucht uit 

à Anaxyrus 

americana Mount 

Tom, september 

2011

ß Quabbin reser-

voir, 2013
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het noorden ongehinderd kan afzakken 
naar het zuiden, maar ook warme lucht 
uit het zuiden plotseling naar het noorden 
kan stromen. In februari 1998 stonden 
we de ene dag op de ski’s, maar waren we 
de volgende dag in korte broek aan het 
barbecueën. 

Het gebied waar ik het meest ben ge-
weest is centraal Massachusetts, rond het 
stadje Amherst. Mijn aandachtsgebieden 
daar waren Puffer’s pond (een kunstmatig 
aangelegd meertje in Amherst, dat vooral 
wordt gebruikt voor zwemrecreatie), het 
Quabbin reservoir (een kunstmatig aange-
legd meer, ooit aangelegd als drinkwater-
voorziening voor Boston en omgeven door 
een natuurgebied), de Holyoke range (een 
bergketen ten zuiden van Amherst), Mount 
Tom (een berg ten zuidwesten van Am-
herst, aan de andere kant van de Connec-
ticut river) en de High ledges bij Shelburne 
falls (een heuvelachtig gebied ten noord-
westen van Amherst, aan de andere kant 
van de Connecticut river en ten noorden 
van de Deer"eld river). Verder ben ik in 
1996 nog een keer richting Maine gereden 
en heb enige tijd gekampeerd op Mount 
Desert Island, met het Arcadia National 
Park. Tenslotte ben ik in 2013 twee dagen 
in Pennsylvania geweest, in de omgeving 
van Eagles Mere.

Herpetofauna algemeen
In de VS komen meer salamandersoorten 
voor dan in de rest van de wereld tezamen. 
Er wordt daarom wel verondersteld dat 
deze groep haar oorsprong vindt in dit 
werelddeel. Uiteraard zijn sommige soor-
ten zeer algemeen en andere zeer moeilijk 
te vinden, maar voor salamanderliefheb-
bers is dit het Walhalla. Wel een probleem 
bij het fotograferen, Amerikaanse sala-
manders zijn zeer snel, sommige soorten 
springen zelfs, dus het is vaak lastig goede 
foto’s te maken.  Dat is niet "jn, want ze 
zijn vaak moeilijk op naam te brengen. 
Een mooi citaat uit C&-.-# / C&001-2 
(1998) over een bepaalde groep salaman-
ders: “Identifying these salamanders is like 

working with fall warblers – only worse!” 
Een Amerikaans grapje, in de VS zijn veel 
kleine bruine vogeltjes, die wij zangers 
zouden noemen. De mannetjes zijn vaak 
vrij kleurrijk in het broedseizoen, maar in 
de herfst zien ze er vaak net zo saai uit als 
de vrouwtjes. Bovendien zingen ze dan niet 
en zijn dan dus zeer moeilijk te determine-
ren. Er zijn hele boeken geschreven over 
deze  “Confusing fall warblers” (verwar-
rende herfst zangers), en ook op internet is 
hier veel over te vinden.

Verder opvallend in deze regio is dat er 
geen hagedissen voorkomen. De ver-
spreidingsgebieden van sommige soorten 
komen wel in de buurt van New England, 
maar ik heb ze daar nog nooit gezien. Ge-
voelsmatig ook vreemd, omdat de zomers 
en de regio daar zo geschikt voor lijken. 

De Five-lined skink, Eumeces fasciata, 
komt voor tot het uiterste oosten van de 
staat New York en het uiterste westen van 
Vermont en Massachusetts. De Northern 
Fence lizard, Sceloporus undulatus hya-
cynthinus, komt voor ik twee geïsoleerde 
gebieden in Pennsylvania en New York. Er 
zijn ook introducties van de Ruïnehagedis, 
Podarcis siculus, bekend uit Long Island 
NY en Philadelphia PA. In dit laatste 
gebied zouden ze overigens al langere tijd 
niet meer waargenomen te zijn (C&-.-# / 
C&001-2, 1998). 

Slangen daarentegen, maar ook moeras-
schildpadden, kikkers en padden komen 
echter wel veel voor, en ook in meerdere 
soorten. Reden genoeg voor herpetofana-
ten om ook dat minder bekende gebied 
eens te onderzoeken.

Helaas heb ik nog lang niet alles gezien, 
misschien moet ik nog een aantal keren 
wat fanatieker zoeken. Mogelijk maak ik 
gewoon teveel wandelingen en is het ef-
fectiever bepaalde veelbelovende gebiedjes 
met een groep gelijkgestemden helemaal 
uit te kammen. Voor de volledigheid geef 
ik aan het eind nog een opsomming wat ik 
heb gemist en een mogelijke reden daar-
voor. Dat ter illustratie van de soortenrijk-
dom van dat gebied.
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Plethodon cinereus 
Red-back salamander

Dit betreft een zeer algemene soort, met 
een maximale lengte van 10 cm, welke 
eenvoudig te vinden is door in bosachtige 
gebieden stukken hout om te keren of 
door op regenachtige nachten met een zak-
lantaarn te zoeken. De standaard salaman-
der heeft een brede rode scherp begrensde 
streep over de hele rug en een stukje staart. 
De streep wordt begrensd door donker 
pigment, dat zich naar de onderzijde steeds 
meer vermengd met lichte, meest witte 
spikkels, waardoor de buik tenslotte een 
peper en zout aspect krijgt. Er is een an-
dere variant, die het peper en zout aspect 
over het hele lichaam heeft en de rode 
streep mist. Deze variant wordt lead-back 
genoemd. Overigens is er enige variatie 
in deze basiskleuren, lead-backs kunnen 
wat bruinig zijn en red-backs kunnen een 
meer oranje of geelbruine rugstreep heb-
ben. Dit kan wat verwarring geven, ik had 
zo’n acht jaar een dia met een geelbruin 
gekleurde red-back, die pas onlangs toch 
is gedetermineerd als een Eurycea bis-

lineata. Tenslotte is er nog een minder 
voorkomende variant, die merkwaardig 
genoeg plaatselijk juist heel algemeen kan 
zijn. Dat is de erythristische variant. Deze 
dieren zijn rood tot oranje over de rug en 
de zijkanten, zonder donkere begrenzing 
en zonder het peper en zout aspect. De 
buik is roomwit, en op de rug zijn af en 
toe donkere vlekjes te zien. Bijna niet te 
geloven dat dit dezelfde soort is, temeer 
daar C&-.-# / C&001-2 (1998) het peper 
en zout aspect als kenmerkend voor deze 
soort zien. Dit verschijnsel heb ik onlangs 
uitgebreider besproken in Lacerta (#$% 
B&%', 2014). Mogelijk is er een samen-
hang met het voorkomen van Red Efts (zie 
hoofdstukje Notophthalmus viridescens).
Deze soort hoort tot de longloze salaman-
ders (familie P0$#3&4&-#14.$). Ze halen 
zuurstof uit de lucht via de huid en de 
bekleding van de mond. Ze zijn niet afhan-
kelijk van open water voor de voortplan-
ting, ze leggen hun eieren in klompjes op 
vochtige plekken in bijvoorbeeld boom-

Plethodon cinereus  

Red-back vorm. 

High ledges,  

september 2015
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stammen of mos. De jongen komen geheel 
ontwikkeld uit het ei.
Deze soort komt voor in een gebied dat 
loopt van het noordoosten van de V.S. tot 
in Canada.
Ik heb deze soort in alle jaargetijden en in 
alle bezochte gebieden gevonden, vaak in 
!inke aantallen. Wel was er enige variatie 
in het voorkomen van de verschillende 
varianten. De klassieke red-backs vond ik 
overal, de lead-backs eigenlijk alleen ten 
oosten van de Connecticut river (Quabbin 
reservoir, Holyoke range) en op Mount 
Desert Island,  de erythristische variant al-
leen bij de High ledges bij Shelburne falls, 
ten westen van de Connecticut river dus.

ß Plethodon Lead-back variant. 

Quabbin reservoir, 2013

â Plethodon cinereus, erythristische variant. High 

Ledges 2013
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boven: 

Plethodon cine-

reus, Red-back 

variant. Mount 

Norwottock, 

oktober 2013

midden:

Plethodon ci-

nereus, red-back 

variant met meer 

bruine kleur. 

Mount Tom, 

oktober 2013

onder:

Plethodon ci-

nereus, Red-back 

vorm. Holyoke 

range, september 

2015
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á Plethodon cinereus, erythris tische vorm. High ledges,  september 2015
â ranje Plethodon cinereus, erythristische vorm. High ledges,  september 2015
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Plethodon glutinosus 
Northern Slimy salamander

De Slimy salamanders vormen een com-
plex van dertien genetisch verschillende 
soorten, die in het veld praktisch niet 
te onderscheiden zijn. Het zijn allemaal 
donkere tot zwarte landsalamanders met 
lichte zilverwitte of koperkleurige vlek-
ken. Ik vond deze soort in oktober 2013 
in Pennsylvania nabij Eagles Mere, maar 
gelukkig was de enige Slimy salamander 
die in dat gebied voorkwam bovenstaande. 
Dat wil niet zeggen dat de determina-
tie simpel was. Dit gebied ligt tegen de 
hybridisatie zone van Ambystoma laterale 
en Ambystoma jeffersonianum aan. Deze 
hybriden zijn ook donker met witte en/
of blauw vlekken. Het betrof ook een vrij 
groot dier, zo’n 13 cm lang (ze kunnen nog 
iets langer worden, tot maximaal 17 cm), 
een lengte die bovenstaande Ambystoma-
soorten ook kunnen halen. Je zou de die-
ren ook kunnen onderscheiden omdat de 
P0$#3&4&-#14.$ een nasolabiale groeve 
hebben (een groeve van neusgat naar lip) 
en de A5672#&5.#14.$ niet. Om dit te 
kunnen zien is wel een loep nodig, of an-
ders een macrofoto waarop juist dat detail 
goed staat afgebeeld. Gelukkig hebben we 
tegenwoordig internet. Alleen met behulp 
van de veldgidsen zou ik er niet uit zijn ge-
komen. Via Amphibiaweb kun je een keur 
aan foto’s vinden die als je er maar genoeg 
bekijkt altijd wel een dier opleveren dat 
juist een kenmerk laat zien wat jij ook 
op de foto hebt staan. In dit geval bleek 
Plethodon glutinosus duidelijk een groeve 
te hebben die van zijn oog naar achteren 
liep. Dat kenmerk zag ik ook op mijn 
foto’s. Hiermee was de determinatie wat 
mij betreft zeker, zeker omdat het dier ook 
wat plakkerig was, zoals bij deze soort 
beschreven. Een aantal kleinere exempla-
ren uit dit gebied met dezelfde kleuren 
heb ik ook bij deze soort gerekend. De 
levenswijze is vergelijkbaar met die van de 
Red-back salamander.
Het gehele soortencomplex omvat het 
zuidoosten van de V.S. met een uitloper 

richting noordoosten, waarbij P. glutinosus 
het noordoostelijke en centrale gebied be-
zet. Die noordoostelijke uitloper reikt net 
niet tot Massachusetts, maar omvat wel 
Pennsylvania, waar ik dit dier vond.

Plethodon glutino-

sus Eagles Mere 

Pennsylvania, 

oktober 2013. 
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Eurycea bislineata 
Northern two-lined salamander

Wederom een lid van de familie P0$#3&-
4&-#14.$. Een dia van dit dier heeft, 
zoals hiervoor beschreven, enige jaren 
(sinds september 2006) verkeerd (als 
wat ongebruikelijk gekleurde Plethodon 
cinereus) gedetermineerd in mijn dia col-
lectie gezeten. Sterker nog, bij een kritische 
beoordeling van de dia’s uit juli 1996 vond 
ik nog twee afbeeldingen, waarvan de ene 
mogelijk en de andere zeer waarschijnlijk 
deze soort betreft. Qua grootte en bouw 
lijken de dieren ook op elkaar, E. bisline-
ata wordt maximaal 9,5 cm. Alleen de rug-
streep is gewoonlijk meer geelbruin bij Eu-
rycea bislineata, hoewel ook daarbij enige 
variatie in kleur is. Veel van de longloze 
salamander hebben zogenaamde costale 
groeven, verticale groeven aan de zijkant 
van het lichaam, en Eurycea bislineata 
heeft er minder dan Plethodon cinereus. 
Maar als je al op de leesbril leeftijd bent, is 
dat zelfs met een loep moeilijk te zien. Een 
goede macrofoto helpt meer, als de zijkant 
er tenminste op staat. Maar gelukkig had-
den we de foto’s van internet nog, die weer 
van onschatbare waarde bleken te zijn. 
Eurycea bislineata is overigens ook een 

à en àà 

Eurycea bislinea ta 

High Ledges 

september 2015

Eurycea bisline a ta 

Holyoke range, 

september 2006
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zeer algemene salamander in deze streken. 
Toch blijk ik, zelfs achteraf, er veel minder 
te hebben gezien dan van Plethodon 
cinereus, die je werkelijk bij bosjes vond. 
Waarschijnlijk komt dat omdat Eurycea 
bislineata voorkeur heeft voor de meer 
nattere gebieden, vaak langs beken, waar 

ik kennelijk toch iets minder fanatiek 
heb gezocht. Aandachtspuntje voor de 
volgende keer.
Hun verspreidingsgebied omvat de noord-
oostelijke staten van de V.S. en loopt door 
tot ver in Canada.

Hemidactylium scutatum 
Four-Toed salamander

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft 
dit dier vier tenen, en wel aan elke voet. 
Handig als je toevallig een poot goed in 
beeld hebt. Nutteloos als dat niet zo is. 
De andere salamanders hebben doorgaans 
vijf tenen per poot. Gelukkig suggereert 
zijn wetenschappelijke naam dat het dier 
schubben heeft. Dat is natuurlijk niet 
echt zo, maar in de hals heeft deze soort 
een aantal groeven die dat gebied een 
aspect van beschubbing geven. Toen ik 
de foto’s uiteindelijk bestudeerde, was 
meteen duidelijk dat dit alleen deze soort 

kon zijn. Als er één salamander scutatum 
(met schubben) mag heten, dan is het deze 
soort. Nog een laatste controle op internet 
en klaar is kees. Ik vond dit dier onder een 
boomstronk in Pensylvania, in oktober 
2013. De soort wordt tot 9 cm lang.
Ook deze soort hoort bij de familie 
P0$#3&4&-#14.$. Echter, deze soort heeft 
aquatische larven.
Ze hebben een enigszins verbrokkeld ver-
spreidingsgebied in de oostelijke helft van 
de V.S. en plaatselijk in Canada.

Hemidactylium 

scutatum Eagles 

Mere Pennsylva-

nia, oktober 2013
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Desmognathus fuscus fuscus 
Northern dusky salamander

Dit is een van de moeilijk op naam te 
brengen verwarrende salamandersoorten. 
Zijn verspreidingsgebied omvat de meest 
oostelijke staten van de V.S., tot net in 
Canada , waarvan het zuidelijkste derde 
deel wordt bewoond door de ondersoort 
D. f. conanti. Deze dieren zijn te vinden in 
vochtige gebieden met kleine stroompjes 
en dergelijke, onder stenen en hout. Daar 
komen ze in grote aantallen voor. 
Dit dier vond ik ook in Pennsylvania in 
2013. Maar ik moest de hulp inroepen 
van Henk Wallays (pers. med.) om deze op 
dat moment voor mij onbekende sala-
mander op naam te brengen. De foto van 
dit dier was niet heel goed, maar Henk 
wist meteen aan te geven tot welke groep 
hij behoorde. In dat betreffende gebied 
kon dat alleen maar de Northern dusky 
salamander zijn. Op internet was een 
bijpassende foto daarna gauw te vinden. 
Ik vond het dier onder een boomstronk in 
een vochtig bos.
Ook deze soort hoort bij de familie 
P0$#3&4&-#14.$.

Het is duidelijk dat ik om meer van deze 
algemeen voorkomende salamanders te 
vinden ik net als bij Eurycea bislineata 
meer moet zoeken in de nattere gebieden.

Desmognathus 

fuscus fuscus. 

â Mount Tom, 

september 2015 

ââ High ledges 

september 2015
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Ambystoma maculatum 
Spotted salamander

Dit is een forse salamander (tot 20 cm), 
donker tot zwart met gele tot oranje ronde 
vlekken, meestal in twee onregelmatige 
rijen over de rug. Buiten het voortplan-
tingsseizoen zijn ze vrij moeilijk te vinden. 
In juli 1996 vond ik op Mount Desert 
island in Maine een halfwas dier onder 
een stuk hout. Dat is de enige keer dat ik 
de soort buiten de voortplantingstijd heb 
gezien. Eind maart 2005 was ik echter spe-
ciaal voor de salamandertrek in Amherst 
extra vroeg in het jaar op familiebezoek 
gegaan, om dit verschijnsel ook een keer 
mee te maken. In de eerste regenachtige 
nacht na de winter, bij een temperatuur 
van 40°F (±4,5°C), gaan de geslachtsrijpe 
dieren op weg naar tijdelijke poelen om 
zich voort te planten. In Amherst, vlak bij 
het huis van mijn zus, was een plek waar 
de dieren door de terreingesteldheid als het 
ware gedwongen werden op een bepaalde 
plek de weg over te steken. Gelukkig had-
den de inwoners oog voor deze situatie, 
en na jaren van handmatige overzetacties, 
waren er in 1987 twee tunnels in de weg 
aangelegd, waardoor de dieren zonder 
gevaar konden oversteken. In de nacht van 
2 op 3 april waren de omstandigheden 

perfect voor de trek, en die kwam ook die 
nacht goed op gang. Vele tientallen dieren 
konden worden gezien. In de Holyoke 
range heb ik later die week ook nog dieren 
in het water gezien. Ze zaten bij voorkeur 
onder in het water liggende boomstammen 
en kwamen af en toe lucht happen. 
Voor de rest van het jaar leven de dieren 
zeer verborgen, maar kunnen soms in 
regenachtig weer bovengronds worden 
gevonden.

Deze soort hoort bij de familie A5672#&-
5.#14.$.  Sommige leden van deze groep 
kunnen lijken op dieren uit de familie 
P0$#3&4&-#14.$. Beide hebben ook 
costale groeven, maar de A5672#&5.#1-
4.$ hebben geen nasolabiale groeve. Het 
is om de soms subtiele verschillen in het 
veld te kunnen zien nuttig om een loep of 
een vergrootlas bij je te hebben. Maar met 
een goede macro-opname kom je ook een 
heel eind, je kunt dan thuis in alle rust de 
boeken of het internet uitpluizen. 
De soort heeft een enorm verspreidingsge-
bied in de oostelijke helft van de V.S. tot 
net in Canada, in het oosten tot diep in 
Canada.

Notophthalmus viridescens 
Red-spotted Newt

Zo goed als alle salamanderfamilies 
worden in de VS gewoon salamander 
genoemd, behalve de familie S.0.5.--
4%14.$, waarvan de leden newt heten. 
Voor het genus Notophthalmus geldt dat 
ook, evenals voor het genus Taricha uit 
het westen van de VS. Waarom ze voor 
een andere naam zouden moeten kiezen is 
niet helemaal duidelijk. De newts kennen 
als volwassen dier in principe een land- en 
een waterfase (echter soms grotendeels een 
landfase, soms uitsluitend een waterfase), 
maar  in de landfase voelen de dieren 
droog aan en heeft de huid een min of 
meer ruwere structuur. Dit in tegenstelling 

tot de overige salamanders, die vochtig of 
glibberig aanvoelen. Ook heeft Notopht-
halmus viridescens geen costale groeven. 
Ze bereiken een lengte van ongeveer 12 
cm en ze komen voor in het oosten van de 
V.S. en Canada.

Notophthalmus viridescens kent een op-
vallende landfase. Gemetamorfoseerde die-
ren brengen één of meerdere jaren door op 
land en zijn dan vaak zeer opvallend oran-
je of oranjerood gekleurd. Dit stadium 
wordt Red Eft genoemd. De dieren lopen 
vaak  onbekommerd overdag rond, omdat 
ze een giftige huidafscheiding hebben en 

ß Notophthal-

mus viridescens. 

Red eft, Quabbin 

reservoir, sep-

tember

2015
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Ambystoma 

 maculatum 

tijdens de voor-

jaarsmigratie. 

Amherst, april  

2005

Notophthal-

mus viridescens 

Landfase zonder 

opvallende kleur 

2006
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daardoor zelden worden gegeten. Ze zijn 
te vinden in vochtige bossen. Overigens 
worden niet alle Red Efts oranje of rood, 
want geel, bruin of het normale olijfgroen 
komen ook voor. In bepaalde gebieden 
komen meer Red Efts voor dan in andere. 
De meeste heb ik gezien in 2011, bij de 
High Ledges bij Shelburne Falls. Dat was 
het jaar van de orkaan Irene, die in New 

England voor heel veel regen zorgde. In 
hetzelfde gebied vond ik in 2013 juist 
voor het eerst een aantal erythristische 
Red-back salamanders. Over een mogelijk 
samenhang heb ik in een eerder artikel 
gespeculeerd (#$% B&%', 2014). 
De volwassen dieren zijn water bewonend 
en te vinden in (semi)permanente water-
partijen, waarbij ze ook in de winter onder 

â Notophthalmus 

viridescens. Red 

eft, iets bruinere 

variant. Quabbin

 reservoir, sep-

tember 2015
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het ijs actief kunnen zijn. Ze zijn meestal 
olijfgroen van kleur met zo’n twintig rode 
vlekjes op de rug. Eén keer heb ik een 
volwassen dier met dit kleed op het land 
gezien, onder een boomstronk bij Mount 
Tom in 2006, alle overige keren zaten ze in 
stroompjes, poelen en meertjes. Er zijn re-
gio’s waar de landfase wordt overgeslagen. 
De volwassen dieren kunnen dan resten 

van kieuwen behouden (B123&8, 1994).
Tenslotte, ik heb me altijd afgevraagd 
waarom Senator Newt Gingrich naar een 
salamander was genoemd. Gelukkig voor 
deze groep, zijn naam is een afkorting van 
Newton. Maar of dat nou zo leuk is voor 
deze grote geleerde?

(vervolg in Lacerta 73/6)

à Notophthalmus 

viridescens vol-

wassen landvorm, 

High ledges 

september 2015

à Oranje Notoph-

thalmus virides-

cens Red eft. High 

Ledges, 2011
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Uw e-mailadres gevraagd
De wereld is in de afgelopen jaren sterk gedigitaliseerd. We sturen zelden 
nog een brief, liever een e-mailbericht, sms of ‘appje’. Allerlei zaken 
waarvoor vroeger een brief nodig was, of het nu uw energieleverancier, de 
belastingdienst of uw tv-provider betreft, regelen we tegenwoordig snel en 
zeker op een persoonlijke pagina op internet. Als we gegevens aanpassen, 
krijgen we meteen een bevestiging van die wijziging en we kunnen het 
online voortdurend controleren. Daar waar het ouderwets via een brief 
moet, vinden we dat eigenlijk heel omslachtig.

Daar komt nog bij dat de regelgeving, landelijk, binnen de EU en wereldwijd, een stuk complexer is 
geworden. Zo leggen alleen al de nieuwe SEPA-machtigingen een enorm beslag op de tijd die de vrijwilligers 
binnen het bestuur sinds jaar en dag aan de "nanciële administratie en ledenadministratie kunnen besteden. 
De extra problemen die hierdoor ontstaan zijn zowel voor de bestuurders als de leden frustrerend. Tijdens 
de ALV van 2015 is dan ook besloten tot een verdere professionalisering en digitalisering, waardoor de 
handmatige verwerking van rekeningen, aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen geminimaliseerd 
kan worden, het aantal fouten wordt beperkt en het tijdsbeslag vermindert.

Om dit te kunnen realiseren hebben we voor een ef"ciënte communicatie uw e-mailadres nodig. Met dat 
e-mailadres kunnen we niet alleen ef"ciënter communiceren, het maakt het voor u ook mogelijk om uw 
gegevens online te beheren en te controleren. Tevens kunnen leden, die dat wensen, zich dan inschrijven 
voor nieuwsbrieven die informeren over landelijke en regionale activiteiten. Uiteraard zal uw e-mailadres 
uitsluitend voor de communicatie binnen Lacerta gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt.

Het bestuur van Lacerta verzoekt dan ook iedereen die over een e-mailadres beschikt dit adres kenbaar te 
maken. Dat kan eenvoudig door een e-mail te sturen aan administratie@lacerta.nl, met daarin de volgende 
gegevens:
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoon (optioneel)
Het bestuur bedankt u hartelijk voor uw medewerking.

Europese Slangen Vereniging

Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander geïnteresseerd 
in slangen? Of heeft u misschien zelf slangen in een terra-
rium? Word dan lid van de Europese Slangen Vereniging. 
U ontvangt dan vier keer per jaar het tijdschrift Litteratura 
Serpentium en krijgt bovendien gratis toegang tot de 
Europa’s grootste slangenbeurs, de Slangendag in Houten.                                                        

www.snakesociety.nl 
 secretary@snakesociety.nl
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