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De redactie ontving via RAVON-vrijwilligster Antje Ehrenburg 
een krantenartikel uit de Haarlemmer d.d. 9 februari 2017. 
Het bericht is ook in de landelijke kranten verschenen.

Het afgelopen seizoen (2016) stond garant voor veel mooie 
herpetologische waarnemingen (en foto’s) in binnen- en 
buitenland. Aan het eind van het veldseizoen ben ik de oogst aan 
foto’s eens gaan inventariseren. Zo ontstond het idee om het één 
en ander af te drukken, zodat ik er nog 's aan herinnerd word. 
Want eerlijk is eerlijk; als je foto's alleen op een computer staan, 
dan kijk je er toch minder naar en dat is zonde. 

Een paar jaar geleden had ik al eens een fotoboek gemaakt en 
het leek me leuk om ditmaal een kalender te maken. Al snel 
werd de “slangenkalender” geboren en ineens bedacht ik me dat 
er misschien wel meer reptielenliefhebbers zouden zijn die deze 
kalender zouden waarderen. In een soort van opwelling ontstond 
het idee om de opbrengst te doneren aan een belangrijk 
herpetologisch doel. 

Commentaar

Slangenkalender helpt salamanders

Ron Krol met zijn slangenkalender.

Zo gezegd, zo gedaan: Ik koos ervoor om de opbrengst te doneren 
aan SOSsalamander.nl, een doel dat me erg aan het hart gaat. 
Het was allemaal wat op het laatste moment en moeilijk in te 
schatten hoeveel ik moest drukken, maar ik heb er met een 
redelijk gemak 40 weten te verkopen en dat is toch 200 euro 
“salamandergeld”. Dit vraagt natuurlijk zeker om een vervolg! 

Ron Krol 
Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN) & NEM Meetnet 
Reptielen

SOSsalamander
Het geld dat ingezameld is door de verkoop van de 
slangenkalender komt ten goede aan het onderzoek naar 
de dodelijke salamanderschimmel “Batrachochytrium 
salamandrivorans of Bsal”. Meer weten over deze schimmel 
en de soorten die de schimmel in Nederland besmet? 
RAVON heeft daarvoor een nieuwe website in het leven 
geroepen: 
www.SOSsalamander.nl

Namens RAVON en de salamanders van Nederland willen 
we Ron heel hartelijk bedanken voor deze spontane en 
succesvolle actie!

Een man uit Zwaanshoek had een zakje gemengde veldsla 
gekocht bij Albert Heijn met daarin een ruïnehagedis. 
De ruïnehagedisis inmiddels geadopteerd door de Artisklas en 
draagt nu de naam 'Appie de veldslahagedis'.

Appie de veldslahagedis geniet nu bekendheid na zijn avontuur in een zakje veldsla. (Bron: De Haarlemmer)

Hagedis in zak  
veldsla


