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Tekst en foto Rene Lipmann
Heel af en toe snorkel ik in het Naarder-
meer. Heel voorzichtig, ik probeer altijd
zo min mogelijk de natuur te
verontrusten.De opname is gemaakt in
2003. Ik zag de ringslang zwemmen in het
stuk tussen Molen “De Onrust” en het
bruggetje, daar waar ook de inlaat is van
gedefosfateerd water. Op dat moment lag
mijn onderwatercamera nog in de auto en
stond ik in gewone kleding. Nadat ik in
het water lag zag ik de slang nog heel
even met de kop boven water, nu aan de
andere kant van het ophaal bruggetje.
Helaas te ver om daar een opname van te
maken.
Ben vervolgens gewoon mijn gang
gegaan. Na diverse rolletjes te hebben
volgeschoten (steeds het water uit en dan
er weer in) zat de dag er op. Met nog een
vrijwel leeg rolletje in de camera wilde ik
het water verlaten. Keek nog even een
school baarsjes na die in het diffuse
zonlicht zwommen en op dat moment
zwom de ringslang, waarschijnlijk de-
zelfde, recht op mij af.
Even leek ik wel gehypnotiseerd en vergat
helemaal om opnames te maken. Grappig
genoeg leek de slang ook gehypnotiseerd,
mijn camera heeft een bolle glaspoort
voor de lens, die als een spiegel werkt.
Zag de ringslang zich zelf? In ieder geval
keek hij nieuwsgierig in de lens en was ik
snel weer bij bewustzijn: hoefde alleen
maar af te drukken.

Het is bekend dat addermannen in de
paringstijd gevechten met elkaar voeren
om zo te bepalen wie er mag paren. Van de
twee andere Nederlandse slangensoorten
was dit gedrag niet bekend. Een Poolse
onderzoeker, Bartosz Borczyk, vond twee
vechtende ringslangmannen in de nabij-
heid van een vrouwtje. De mannetjes
waren verstrengeld en probeerden het
voorste deel van het lichaam van hun
tegenstander naar beneden te duwen.
Nadat het vrouwtje verdween bleven de
mannetjes nog vier minuten doorgaan met
vechten alvorens tongelend het spoor van
het vrouwtje te volgen. De onderzoeker
concludeert dat dit geen algemeen ver-
schijnsel is. Want de ringslang is wijd
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verbeid en goed bestudeerd, en slechts
één keer eerder werden gevechten tussen
ringslangmannen waargenomen. Thomas
Madsen (die hele mooie artikelen over
ringslangen schreef) zag ooit  in Zweden
twee ringslangmannen ‘staart-worstelen’.
Red.: Wij hebben dat staartvechten nog
nooit gezien. Wat we wel regelmatig
aantreffen, in de paartijd, is dat meerdere
ringslangen, drie, vier, soms vijf, om
elkaar gekronkeld liggen. Het merendeel
daarvan, soms allemaal, is van het
mannelijk geslacht.
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