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Speurend boven
Waalse
velden



toere mannen zijn het. 
Fier staan ze in een 
Waals akkerland.  
Het jachtveld van 
de Belgische jager 
en valkenier Daniël 
Bellekens. Jachthon
den doorkruisen de 

bietenvelden. Op zoek naar fazanten 
en patrijzen. ‘Juist vanwege de pa
trijzen hebben we het Belgische land 
opgezocht’, vertelt valkenier Arnoud 
Heijke. Hij is medeorganisator van 
het valkeniersfestijn. ‘De jagers in dit 
gebied doen aan actieve bejaging van 
predatoren en zijn bezig met biotoop
verbeteringsprojecten. Dat werpt zijn 
vruchten af. Het veld kent een mooie 
stand van hazen, fazanten, patrijzen en 
veldleeuweriken.’

BESCHEIDEN
Een op z’n Belgisch geasfalteerd weg
getje kronkelt door een herfstachtig Te
letubbieslandschap naar een boerderij. 
Een stal dient als Bellekens’ jachthut. 
Hij treedt op als gastheer van de val
keniersdag. De eeuwenoude boerderij 
heeft het karakter zoals vele andere 
Belgische boerderijen. Het dak is nieuw 
maar de kozijnen hebben in decennia 
geen lik verf meer gehad en over een 
kapot raampje wordt niet moeilijk 
gedaan. Bellekens zelf is van het type 
zeer voorkomend en Belgisch beschei
den. Zelfs als gastheer heeft hij niet de 
behoefte om op de voorgrond te treden. 
Als na de eerste omgang door de velden 

nog geen fazant of patrijs is opgevlo
gen, excuseert hij zich met: ‘Ach, ik ben 
ook maar een mens.’ Gelach klinkt.  
Hij heeft ‘Den Ollanders’ op zijn hand. 
Dat dan weer wel.

KRAAIENSALTO
Die Hollanders zijn neergestreken in 
het Waalse land om invulling te geven 
aan de jachtdag van het Nederlands 
valkeniersverbond Adriaan Mollen. 
Heijke: ‘Jagen met een roofvogel is 
voor mij de ultieme jacht. Als ik met 
mijn havik op pad ga, ervaar ik het  
werkelijke spel tussen de jager en de 
prooi. Als mijn havik achter de kraaien 
zit, maken de kraaien salto’s in de lucht 
en houden zich ‘plat’ om te ontkomen 
aan de klauwen van de roofvogel.  
Geweldig mooi.’ 
In het veld laat Alexander de Heus zijn 
drie Engelse pointers, Troy, Dexter 
en Sieff de auto uitkomen. De honden 
rillen zich een ongeluk in het koude  
novemberweer. ‘Dat is van de opwin
ding hoor, ze hebben het echt niet 
koud.’ De Heus legt uit dat de honden 
zijn getraind op het voorstaan van veer
wild. ‘Ze lopen in banen door het veld 
op zoek naar het wild. Op het moment 
dat ze iets hebben gevonden blijven 
ze als verstijfd staan en “drukken” het 
wild. Voor de valkenier is dat het teken  
om zijn slechtvalk te laten opstijgen. 
Als de valk de juiste hoogte heeft en 
goed in positie is, krijgt de hond het 
teken om het gevonden wild op te 
stoten. Als de vogel opvliegt, duikt de 

S
Op de uitgestrekte arm van valkenier Teun Schoenmaker  
schudt-ie nog één keer zijn vleugels. Spetters van een  
kort novemberbuitje vliegen in het rond. Dan lanceert  
de slechtvalk zichzelf. Op naar zo’n 150 meter boven de  
zompige aardkloot. Klaar voor de ‘hoge vlucht’ om een  
fazant of patrijs te slaan.
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slechtvalk in volle vaart naar beneden om 
de prooi “te slaan”. Het samenspel tussen 
hond, valk en valkenier luistert nauw. 
Niets mag mis gaan. Met Sieff heeft het 
mij vier jaar training gekost om haar te 
laten voorstaan. Daarentegen heeft de 
tweejarige Troy het nu al onder de knie.’

FOLKLORE
Het veelal in klassieke jachtkleding 
gestoken gezelschap verkent de Waalse 
velden. ‘Of wij een elitair en folkloristisch 
gezelschap zijn? Ha! Natuurlijk is dit een 
bijzonder clubje mensen, dat ga ik niet 
ontkennen. Maar elitair zijn we aller
minst’, vertelt Erik Koffeman, voorzitter 
van Adriaan Mollen. In het dagelijks leven 
is hij secretaris van de Faunabeheereen
heid Gelderland. ‘En folkloristisch… ach. 
De valkerij is op de werelderfgoedlijst 
van Unesco geplaatst. Daarbij komt dat 
de oorsprong van de jacht met de valk in 
Nederland ligt. In de Middeleeuwen was 
het dé manier van jagen. Het is mooi dat 
Unesco dat inziet en bescherming geeft 
aan dit eeuwenoude ambacht. Want dat  
is het echt. Een jager zet aan het einde 
van de jachtdag zijn geweer in de kluis. 
Een valkenier is dag en nacht bezig  

met de training en verzorging van  
zijn roof vogels.’

ZES DAGEN IN DE WEEK
Een groepje mountainbikers in geel  
en groen fluorescerende lycrapakjes 
baant zich een weg tussen de wandelende 
valkeniers en een meidoonhaag.  
Bagger spetters vliegen om ieders oren. 
Kevin Hoogveld kan er om lachen. Met 
een slechtvalk op de vuist vertelt de 
32jarige valkenier dat de jacht met de 
vogel aan populariteit wint. ‘Maar je 
moet er veel voor over hebben. Ik laat 
mijn twee slechtvalken zes dagen in de 
week vliegen. Ook als de dagen korter 
worden. De vogels moeten in conditie 
blijven. Continu ben je met hen bezig om 
ze op het juiste gewicht te brengen of te 
houden. En dat kost veel tijd.’

En dan wordt het plots stil. Op de uit
geklapte zitstokken langs het bietenveld 
wordt er even niet meer heen en weer 
gewiebeld. ‘De vogel van Rick is los’, 
fluistert Kevin, ‘kijk daar gaat-ie.’ Het 
schouwspel begint. Tegen de wind klimt 
de slechtvalk omhoog. ‘Hij zit nu op zo’n 
80 meter. Zie je in de verte de hond? Hij 
blijft mooi voorstaan.’ De slechtvalk blijft 
hoog, zoekend naar opvliegend wild. 
Maar dat blijft in de dekking. Het duurt 
te lang. De slechtvalk raakt gefrustreerd 
dat hij geen duikvlucht kan uitvoeren. 
Rick pakt zijn loer met aas en draait er 
mee rond om de slechtvalk terug naar 
beneden te lokken. Even later legt Rick 
uit dat een fazantenhaan zich schuilhield 
in een struweel. ‘Toen we dichterbij 
kwamen ging hij er rennend langs de 
slootkant vandoor. Hij was slimmer dan 
wij. Het kan niet anders dan dat hij de 
ogen van de slechtvalk in zijn rug voelde 
priemen. Maar zolang de fazant niet 
omhoog komt, kan de valk niet toeslaan. 
De prooi moet zich in de lucht ophouden, 
anders stort de valk zich te pletter op 
aarde. De snelheid waarmee hij aanvalt 
is enorm.’

‘Een valkenier is 
dag en nacht bezig 
met de training en 
verzorging van zijn 

roofvogels’
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ZOEKENDE SLECHTVALK
Op weg terug naar de stal, kan Arnoud 
Heijke het niet nalaten te zeggen dat 
hij als havikier ook kijkt naar wat op de 
grond gebeurt. ‘Zoveel mooie hazen die 
hier wegschieten op het vlakke veld. Van
af de vuist wegvliegend zijn dit kansen 
voor de havik. Maar goed, misschien dat 
we zo meteen nog een fazant of patrijs 
tegen het lijf lopen. Die patrijzen zijn 
overigens een stukkie meer bijdehand 
dan fazanten. Klein van stuk – niet groter 
dan een krielkippie – maar wel in het  
bezit van een leeuwenhart. Ze durven 
zich langer gedrukt te houden dan een 
fazant.’
In het veld bij de boerderij gaat valkenier 
Teun Schoenmaker met de honden nog 
een keer het veld in. Bijna meteen is het 
raak. Een van de honden blijft voorstaan. 
Teun ontdoet de slechtvalk van zijn huif; 
het leren kapje om de kop van de vogel. 
De valkenier laat zijn vogel aan het licht 
en de situatie wennen. Nog even. Dan 
slaat de slechtvalk zijn vleugels uit.  
Klaar voor de hoge vlucht. De rinkelen
de belletjes aan de poten van de valk 
verstommen als de roofvogel aan hoogte 
wint. ‘Maar waar isie nou?’, klinkt het 
vanuit het publiek. De vogel lijkt inder
daad gevlogen. ‘Een enkele keer komt 
dat voor’, legt de oudgediende valkenier 
Henk Keuning uit. ‘Slechtvalken kun
nen 10 kilometer ver kijken. En van 
zo’n hoogte is er zoveel te zien. Als het 
voorstaan van de hond te lang duurt en 

de slechtvalk ziet verderop een meer 
interessante situatie, dan kunnen zij zich 
wel eens bedenken. Het blijven wilde 
dieren. Gelukkig zijn ze gezenderd, maar 
het is een heel gedoe om ze terug te krij
gen.’ Teun zwaait uit alle macht om de 
aandacht van zijn slechtvalk te trekken. 
‘Ook al zien wij ‘m niet, hij ziet ons wel. 
En Teun in het bijzonder.’ Henk krijgt 
gelijk. De slechtvalk keert terug,  
op zoek naar de juiste locatie hoog boven 
het akkerland. De fazant verliest onder
tussen de strijd tegen zijn zenuwen.  
Hij kan zich niet meer kan bedwingen  
en vliegt weg. Het blijkt zijn redding.  
De valk had zich nog niet in de juiste  
positie gemanoeuvreerd om met een 
‘stoop’ – de Engelse term voor de duik
vlucht van de valk – toe te slaan. 
De warme stal lonkt.

SCHUILKERK
Hachee van wild zwijn wordt geserveerd 
aan lange tafels waar eens de koeien 
stonden. De rode wijn wordt  
nog maar matigjes geschonken. Als de 
stoppen van de elektriciteitkast door
slaan, is zelfs Daniël Bellekens het spoor 
bijster: ‘Ik snap hier niets van.’ De toch 
al enigszins mysterieuze stal krijgt het 
karakter van een schuilkerk, met een 
wat bedremmeld publiek. Niet dat de 
stemming bedrukt is, maar feestelijk 
is het evenmin. Er wordt duidelijk 
verlangd naar een geslaagde vlucht. 
Tegelijk met het openen van de stal

deuren, breken waterige zonnestralen het 
grijze firmament open. Het silhouet van 
een kerk torentje steekt scherp af tegen 
de kimme. De kou trekt aan. Doorweekte 
laarzen worden niet meer droog. ‘Nog 
één keer het veld in’, moedigt Rick zijn 
publiek aan. ‘We zijn hier niet gekomen 
om met niets naar huis te gaan.’

ONNAVOLGBAAR
De setter van Bellekens wordt ingezet om 
een veld vol met suikerbieten grondig af 
te zoeken. Succes volgt snel. De bruinwit 
gespikkelde hond blijft staan. Neus naar 
voren, staart gestrekt. Ricks slechtvalk 
krijgt een nieuwe kans. Ademloos staren 
de bezoekers van de jachtdag naar het 
zwarte puntje dat boven hen cirkeltjes 
draait. Dan gaat het spel op de wagen.  
De setter krijgt het sein de vogel op te 
jagen. Een fazantenhen komt omhoog, 
waarna de slechtvalk op haast onnavolg
bare wijze naar beneden stort. In nog 
geen drie tellen is het gedaan. De slecht
valk ‘slaat’ zijn prooi. Een zacht gejuich 
galmt over de Waalse velden. ¶

‘Zo’n duikvlucht  
bezorgt me iedere 

keer opnieuw kippen-
vel. De schoonheid 
ervan went nooit’

Henk Keuning
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SLECHTVALK

De slechtvalk is het snelste dier ter 

wereld. Hij behaalt in duikvlucht 

snelheden van meer dan 350 kilometer 

per uur. In heel Nederland herwint de 

slechtvalk aan terrein. Het aantal 

broedparen is sinds 1990 sterk 

toegenomen. Volgens SOVON ligt het 

aantal broedparen nu op een aantal 

van 150. De roofvogel broedt onder 

andere in speciaal aangebrachte 

nest      kasten op hoge locaties, zoals 

elektriciteitscentrales. 

HOGE VLUCHT

Philippe König, valkenier en voormalig  

bestuurslid van Adriaan Mollen, 

vertelt dat het jagen met valken net 

zo effectief kan zijn als jagen met het 

geweer. ‘De jacht met de valk is ont-

staan in een tijd dat er geen geweren 

waren. In die volgorde moet je het 

zien. Vandaag de dag wordt het meest 

gejaagd met de havik, dat gebeurt 

vanaf de vuist. Maar de “hoge vlucht” 

met de slechtvalk wordt beschouwd 

als de meest spectaculaire vorm van 

de jacht met de valk. Voorwaarde voor 

deze jacht is een uitgestrekt terrein 

met een rijke veerwildstand. Een 

dergelijk gebied is in Nederland lastig 

te vinden, vandaar dat we naar België 

zijn uitgeweken. Een derde manier 

van jagen is de achtervolgingsvlucht, 

waarbij roofvogels worden ingezet om 

bijvoorbeeld kraaien te slaan.’ König 

vertelt dat bij slechtvalken, net als 

bij de meeste andere roofvogels, het 

vrouwtje (wijf) flink groter is dan het 

mannetje (tarsel). ‘Een vrouwtje heeft 

meer power en zal eerder een prooi 

slaan dan een mannetje.’ 

RICK COENDERS, DE JONGSTE VAN 

HET STEL

Zijn vader was valkenier. Dus werd Rick  

Coenders het ook. Met zijn 28 jaar is de 

boswachter van Staatsbosbeheer een 

jonkie onder de valkeniers. ‘Maar zo 

ervaar ik het niet. Er zijn steeds meer 

jongeren die het vak van valkenier 

oppakken.’ Zelf is hij vanaf zijn 18e 

officieel valkenier, maar veel van het 

ambacht leerde hij in de tijd dat hij 

als jochie met zijn vader mee het veld 

inging. ‘Wij wonen in het gebied van 

Maas en Waal. Genoeg ruimte dus om 

op pad te gaan.’ Coenders leidt zelf zijn 

slechtvalken op tot geduchte jagers.  

‘Het begint als ze 12 tot 14 weken oud 

zijn. Het trainen van slechtvalken voor 

de hoge vlucht is vooral een kwestie 

van ‘niet straffen’ als het verkeerd gaat. 

Belangrijk is dat je negatief gedrag niet 

stimuleert, maar hen wel beloont als 

ze goed presteren. Zo leert een jacht-

vogel wat gewenst gedrag is. En dat dit 

hen uiteindelijk een volle krop warm 

vlees oplevert. De ultieme beloning.’

HENK KEUNING, DE NESTOR ONDER 

DE VALKENIERS

De Friese Henk Keuning (72) zit al 45 

jaar in het vak. Hij reist de hele wereld 

over om de valkerij te beoefenen. Als 

tijdens het door zoeken van het veld 

plots zijn smartphone luid rinkelt, 

verblikt of verbloost hij niet. ‘Het 

is mijn dochter die in Shanghai zit’, 

roept hij blij. De slechtvalktarsel die 

hij bij zich heeft is wat onrustig. ‘Het 

duurt ‘m allemaal wat te lang. Thuis 

in Donkerbroek ga ik iedere dag op 

pad. Ik woon in mijn eigen jachtveld. 

We gaan vaak op eendenjacht, samen 

met de hond. De eenden zijn meestal 

snel gevonden. En ja, dan die stoop. 

Zo’n duikvlucht bezorgt me iedere keer 

opnieuw kippenvel. De schoonheid 

ervan went nooit.’

JACHT MET DE VALK IN NEDERLAND

In de Lage Landen ontwikkelde de 

valkerij zich vanaf de 10e eeuw. In de 

17e tot en met de 19e eeuw waren het 

vooral Valkenswaardse valkeniers die 

werkzaam waren aan bijna alle Euro-

pese vorstenhoven, waar de jacht met 

de valk een geliefd tijdverdrijf was.

Het valkeniersverbond Adriaan Mollen 

is de oudste valkeniersvereniging in 

Nederland en is met Koninklijke goed-

keuring opgericht op 30 december 

1938 te Valkenswaard. Het verbond 

heeft haar naam te danken aan 

Nederlands laatste beroepsvalkenier. 

Het valkeniersverbond wil de kennis 

en uitoefening van het vluchtbedrijf 

levend houden en daarbij een actieve 

bijdrage leveren aan de bescherming 

en soortbehoud van roofvogels. Naast 

Adriaan Mollen zijn er nog twee 

valkeniersverenigingen. In totaal zijn 

er in Nederland zo’n 200 valkeniers, 

waarvan de helft echt actief is.

Rick Coenders
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