
Zondag 24 juli 2016 
Toen ik aankwam in de tuin was er een jong echtpaar, waar ik een gesprek mee begon. Zij hadden in
de vijver een ringslang zien zwemmen van zo’n 50 centimeter lengte en zij vroegen of dat mogelijk 
was, van die ringslang en niet zo zeer van de lengte. Terwijl wij stonden te praten, zagen we de 
ringslang weer zwemmen. Duidelijk waren de gele vlekken aan weerskanten van de nek te zin. Een 
leuke waarneming.
Tegen een uur of 3 kwam een mevrouw alleen, uit Eerbeek die ik wel van gezicht kende. Met haar 
ben ik op zoek gegaan naar de wespspin die ik zelf ook nog niet had ontdekt. We liepen aan de 
akkerkant langs de poel en verder langs de wal met struiken weer de tuin in ter hoogte van de 
insectenflat. Daar keken we even in het gras of daar een spin te zien was, maar op die locatie leek 
mij de kans op succes niet erg groot. We gingen weer langzaam richting ingang toen mijn oog 
getroffen werd door iets donkers op de gemaaide plek bij de klimopheg. Eerst dacht ik dat het een 
stuk tak was, maar de vorm vond ik wat merkwaardig. 
Voorzichtig naderden wij het object en snel werd duidelijk dat dit een ringslang was die daar aan het
rusten was. Ik bracht mijn fototoestel in gereedheid en heel langzaam gingen we naar de slang toe. 
We bleven staan en konden het dier rustig bekijken. De slang vond die bekijks maar niks en heel 
traag draaide hij (of zij?) zijn kop van ons af. Snel maakte ik een foto (bijgaande) waarna we het 
dier langzaam  in de richting van het struweel zagen kruipen en daaronder verdwijnen. Deze 
ringlang was zeker geen centimeter of 50 maar eerder het dubbele.
Voordat ik om 16.00 uur vertrok ben ik nog even wezen kijken of de ringslang misschien weer was 
teruggekomen en warempel, daar lag hij weer. Ik ben op een afstand van zo’n 2 meter blijven staan 
en ook nu besloot zij op zijn gemaak maar weer zijn schuilplaats op te zoeken.
Mijn vermoeden is dat de ringslang pas in beweging komt als ik stil stond. Was ik gewoon 
doorgelopen dan was hij misschien gewoon stil blijven liggen omdat hij dan de indruk heeft dat hij 
niet wordt opgemerkt. Zo’n gedrag vertonen wel meer beesten wat ik gemerkt heb bij een wild 
zwijn en bij een ree. 
groetjes, Gerard


