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Honden 
 
 

 

Inleiding 

Onder Valkerij wordt verstaan : de jacht met een getrainde roofvogel of stootvogel 

 

De stootvogels 

Uit de paar honderd soorten roofvogels zijn er slechts een paar geschikt bevonden 
voor de jacht. 

Sommige soorten zijn te klein, anderen niet geschikt om te trainen nog anderen jagen 
enkel 's nachts (de uilen). 

De valken 

De basis vogel van de Valkerij (vandaar ook de naam). 

Enkele uitschieters in deze groep zijn zeker Giervalk (in de middel-eeuwen vooral 
gewaardeerd als grootste valk) en het Smelleken (de kleinste valkensoort, vooral 
gebruikt door de edeldames) en de Slechtvalk (de snelste roofvogel met duikvluchten 
tot 350 km/uur). De Slechtvalk dankt zijn naam aan het feit dat hij zich bij het jagen met 
een duizelingwekkende snelheid op zijn prooi stort. Die is dan meestal op slag dood en 
werd dus afgemaakt ofwel “geslecht/geslacht”. 

 

De haviken 

Onder de haviken worden de Haviken (Accipiters) en de buizerds (Buteos) gerekend. 

Voor de lage vlucht wordt de havik door velen als ideale jachtvogel gezien, omdat hij 
enorm snel is, en een ongekend doorzettingsvermogen heeft. Vanwege zijn bouw, is 
het de ideale vogel om door dichte begroeiing te vliegen. Doordat de havik vroeger 
altijd wel iets op tafel bracht, kreeg deze al snel de bijnaam "de koksvogel". 

Buizerds werden in de Middeleeuwen minder gebruikt, wegens minder behendig en 
minder snel. De Buizerd is ook eerder een aaseter. 

De Valkerij heeft via Import,vooral vanuit Noord-America, nu een breder keuze. De 
gemakkelijkste is de Woestijnbuizerd. Gezien hij van nature uit in groep jaagt, 
verdraagt hij gemakkelijk de mens aan zijn zijde tijdens de jacht. 

 

Arenden 

De grootste Roofvogel kwam het de Koning of Keizer, als hoogste in stand, om met de 
Arend te jagen. Niet hijzelf maar een onderdaan, met een sterke arm, trainde en droeg 
de vogel. 

Niet de gemakkelijkste vogel voor de Jacht wegens zijn humeurigheid en ook zijn 
natuurlijke mogelijkheid om langere tijd te vasten (en dus geen zin of noodzaak voor te 
jagen). 

Nu nog wordt deze gebruikt in oosterse landen voor de jacht op de Vos of zelfs de 
Wolf. 
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Uilen 

Uilen zijn niet de Jachtvogels bij uitstek. Zeer moeilijk te trainen en ze jagen liefst bij 
nacht (en dan zien wij niet zo goed). 

De uil heeft nochtans zijn rol gespeeld in de vroegere Valkerij. Een uil wordt duidelijk 
aanzien als een concurrent door andere roofvogels. De valkeniers gebruikten uilen om 
in het wild levende Valken en Haviken te lokken en te vangen. 

 

Valkeniersuitrusting 

De Valkenier beschikt over nogal wat hulpmiddelen tijdens de training en de jacht. 

De belangrijkste zijn: 

 

Schoenen 

Om de vogel vast te maken en te hanteren heeft hij lederen riempjes vastgemaakt aan 
de poten. Dit zijn de Valkenschoenen. 

 

Bellen 

Vroeger werden belletjes gebruikt om aan de Valkenier info te bezorgen waar de 
Roofvogel zich bevond. Het geluid en het speciale gerinkel gaf aan waar en wanneer 
er eventueel een prooi geslagen was. 

Nu wordt gewerkt met zenders (vastgemaakt op de rug) om de vogels en de geslagen 
prooi te lokaliseren. 

 

Huif 

Wanneer de Roofvogel vertrouwd is met zijn Valkenier en zijn ogen zijn afgedekt wordt 
hij zeer kalm. 

Vooral valken, eerder dan buizerds, worden rustiger met een huif. Vroeger werd de 
gehuifde vogel dan ook, als onderdeel van de uitrusting van de edelman of vrouw 
overal meegenomen. 

  

Handschoen 

Om zich te beschermen tegen de klauwen draagt de Valkenier een handschoen. De 
lengte hangt af van de vogel: enkel de hand voor een Smelleken, tot de pols voor een 
Valk en bijna de volledige arm voor een Steenarend. De Handschoen en de vogel 
wordt links gedragen, daardoor is de rechterhand vrij voor de andere Jachttaken. 

 

De loer 

De loer is bij ons gekend van de uitdrukking "iemand een loer draaien". Dit komt uit de 
valkerij waar de loer gebruikt wordt om de vogel beet te nemen en hem telkens 
opnieuw te laten trainen door aan te vallen naar een kunstmatige prooi. 

De loer heeft het uitzicht van een prooi (vogel of konijn) en wordt rondgedraaid of over 
de grond getrokken, om de vlucht van een prooi na te bootsen. 

 


