
Hoog, heel hoog op een toren in een koude nestkast vol met 

steentjes zit Mama Slechtvalk te wachten. Ze wacht op haar 

mannetje. Die is op jacht. Hij moet zich bewijzen. Hij moet la-

ten zien dat hij een goede, sterke jager is. Dit is heel belang-

rijk als hij straks voor kuikens moet zorgen. Gelukkig! Daar 

komt hij aan. En hij heeft een lekkere vogel gevangen. Mama 

Slechtvalk is blij, het mannetje kan jagen. Ze pakt de vogel 

aan en vliegt weg. Ze gaat de vogel ergens anders opeten. 

Het mannetje heeft succes! Hij is geslaagd voor de test.

Twee weken later broedt Mama Slechtvalk op 4 mooie rood-

gespikkelde eieren. Papa Slechtvalk zorgt goed voor Mama 

Slechtvalk. Hij brengt haar veel eten. Maar Mama Slechtvalk 

moet ook regelmatig haar eigen vleugels strekken. Ze moet 

wel blijven oefenen met vliegen. Anders kan ze later niet 

meer jagen. Terwijl Mama haar vleugels strekt neemt Papa 

het broeden over. Het is soms wat lastig die eieren. ‘Hoe doet 

Mama dit ook alweer?’ denkt Papa Slechtvalk. ‘Zoveel eieren, 

dat past toch nooit onder mij?’ Met veel gewiebel lukt het om 

de eieren warm te krijgen. Na een tijdje komt Mama Slecht-

valk weer terug. Papa schrikt! Hij was even in slaap geval-

len. Met veel luid gepiep neemt Mama de eieren weer over. 

Bedankt Papa voor het warm houden!

Op een mistige ochtend wordt de rust plots verstoord. Papa 

is weg, hij is aan het jagen. Mama schrikt op en stapt van de 

eieren af. Er is iets mis. Er is een vreemde slechtvalk langs 

het nest gevlogen. Die wil de nestkast inpikken. Mama Slecht-

valk begint te roepen: ‘Weg jij! Dit is onze kast.’ De vreemde 

slechtvalk komt dichterbij. Mama Slechtvalk maakt zich 

groot. Ze wil haar eieren beschermen. De vreemde slechtvalk 

komt nog dichterbij. Mama vliegt op. Er ontstaat een heftig 

gevecht. Ze jaagt de vreemde slechtvalk weg. ‘Wegwezen jij! 

En niet terugkomen!’… 

Zo, die is weg. Gelukkig. Mama gaat snel weer op de eieren 

zitten. Anders worden ze koud en dan komen ze niet uit.

Een paar weken later hoort Mama Slechtvalk plots iets 

kraken. ‘Piep! Piep!’ Het eerste ei komt uit! Mama Slecht-

valk is heel gelukkig. ‘Hallo kleintje. Welkom op de wereld!’ 

Papa Slechtvalk komt terug van het jagen. ‘Hey! Een zoon!’ 

het kuiken krijgt de naam Falco. Falco is een sterk kuiken. 

Na een paar dagen heeft Falco er ineens drie zusjes bij! Nu 

moet hij het nest delen. Papa Slechtvalk en Mama Slechtvalk 

werken hard. Er zijn vier hongerige kuikens. Papa Slechtvalk 

brengt veel prooien naar het nest. Mama Slechtvalk maakt de 

prooien klein en geeft de kuikens kleine stukjes vlees te eten. 

Zo kunnen ze hard groeien. 

Vandaag krijgen Falco en zijn zusjes een spreeuw te eten. Ze 

zijn al flink gegroeid. Falco heeft het er moeilijk mee om zijn 

eten te pakken te krijgen. Zijn zusjes duwen hem aan de kant. 

Zij zijn ook al best sterk. ‘Hey! Niet doen! Ik wil ook eten’ 

roept Falco. Hij moet hard z’n best doen. Mama heeft het 

zo druk dat ze Falco soms niet ziet. Gelukkig is Falco sterk 

genoeg. Hij duwt zich er tussen. ‘Mama ik heb ook honger!’ 

groep 1/2
Junior

BDLJR16_verhaal_slechtvalk_groep 1/2 1Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en  
alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. © Vogelbescherming Nederland, 2016. 

Onderbouw – Voorleesverhaal

 Het avontuur van 
           Falco Slechtvalk



Door al het duwen valt een van de zusjes bijna uit het nest. 

‘Oh nee!’ Mama Slechtvalk springt op en probeert het geval-

len kuiken te helpen. ‘Kom op! Snel terug het warme nest in!’ 

Mama Slechtvalk probeert met haar vleugels te duwen. Gaat 

het goed? Ja! Het kuiken is weer in het nest. Gelukkig! 

Falco en zijn zusjes hebben het koud. Ze zijn alleen op het 

nest. Mama is de vleugels strekken en Papa is aan het jagen. 

Gelukkig hebben Falco en zijn zusjes veel donsveren. Ze zijn 

er helemaal wit van. Falco oefent zijn eerste stapjes. Het gaat 

een beetje wiebelig. Falco valt om. ‘Pas op!’ roept een van zijn 

zusjes. ‘Je valt bijna uit het nest!’. Falco duwt zichzelf met 

zijn vleugels omhoog. Falco loopt terug het nest in. Zo, nu 

gaat het beter. Een ander zusje kijkt naar buiten. ‘Wat zitten 

we hoog hè!’ zegt ze. Falco kijkt ook naar buiten. ‘Ja, we zit-

ten heel hoog.’ Maar wat is dat? Falco ziet een rare vogel op 

het dak van het nest zitten. ‘Roekoe!’ zegt de vogel. ‘Pas op, 

misschien is het een gevaarlijke vogel’, zegt zijn zusje. ‘Nee 

hoor’, zegt Falco, ‘dat is een duif! Die zijn niet gevaarlijk’. 

Plots vliegt de duif weg. Falco schrikt er van. Waarom vliegt 

de duif nu weg? Oh kijk, daar komt Mama Slechtvalk aan. 

Daarom vliegt de duif weg. Slechtvalken jagen ook op duiven.

Falco wordt steeds groter. Hij lijkt steeds meer op een echte 

Slechtvalk. Mama en Papa Slechtvalk zijn nu heel druk met 

jagen. Gelukkig kunnen ze dit goed. Ze brengen veel prooien 

voor de kuikens. Falco klimt al vaak op de rand van het nest. 

Hij oefent zijn vleugels. Een sterke windvlaag duwt Falco 

bijna van de rand af. ‘Pas op!’ roept Mama Slechtvalk. Zij zit 

op de rand van de toren naar het nest te kijken. ‘Nee hoor 

Mama, wees gerust. Ik kan al bijna vliegen’, zegt Falco. Hij 

heeft al veel geoefend. Bij een volgende windvlaag waagt 

Falco de sprong. Hop! Oh nee.. Falco heeft toch niet zo goed 

geoefend als hij dacht. Hij valt naar beneden. 

‘Fladderen! Fladderen!’ roept Mama Slechtvalk. Falco doet 

goed z’n best. Ja! Het lukt. Falco vliegt zo snel mogelijk om-

hoog. Hij landt op de toren. Zo! Gelukt! Falco is trots. Hij moet 

nog veel oefenen. Na een tijdje goed oefenen neemt Falco 

afscheid van zijn ouders en van de toren. ‘Dag Papa! Dag 

Mama!’ roept Falco. Hij trekt de wereld in, op zoek naar zijn 

eigen plek. Op naar het volgende avontuur.

groep 1/2
Junior

BDLJR16_verhaal_slechtvalk_groep 1/2 2Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en  
alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. © Vogelbescherming Nederland, 2016. 


