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HET MUITHUIS 
ROOFVOGELSHOWS 

 

OVER 

Een roofvogelshow begint meestal met het voorstellen van de roofvogels door de valkenier. Hierna 

wordt door de valkenier in een ongedwongen sfeer theorie over roofvogels en de valkerij uitgelegd. 

Zo vertelt de valkenier o.a. wat de vogels moeten doen om te overleven in het wild en wat wij met 

onze roofvogels doen.  

Tijdens de roofvogelshow worden de specifieke kenmerken van de diverse vogels benadrukt: we 

demonstreren bijvoorbeeld de langzame en totaal geruisloze vlucht van de oehoe, de snelle vlucht 

van de valk en de intelligentie van onze gieren. We vertonen allerlei verschillende roofvogelsoorten 

aan het publiek en, als het publiek het aandurft, mogen ze zelf ook met enkele van onze grote en 

kleinere roofvogels aan de slag gaan onder begeleiding van een valkenier. 

De vogels die we mee kunnen nemen zijn o.a. een; 

- Kerkuil 

- Europese oehoe 

- Afrikaanse oehoe 

- Europese buizerd 

- Valk (sakervalk of lannervalk) 

- Arend (Zeearend of Afrikaanse Zeearend) 

- Kapgier 

- Afrikaanse Witruggier 

Het publiek heeft na afloop van de show tijd om hun vragen te stellen aan de valkenier en om foto’s 

van de vogels te maken.  

Indien de opdrachtgever bepaalde thematiek in het verhaal van de valkenier verwerkt wil zien is dit 

mogelijk. Wij beschikken over voldoende vogels en valkeniers zodat een optimale bedrijfsvoering 

gewaarborgd is.  

Wij verzorgen onze roofvogelshows op een door u gekozen externe locatie of (indien gewenst) op 

onze eigen locatie. Roofvogelshows vinden in de regel alleen plaats in de buitenlucht. In specifieke 

omstandigheden kan er, na overleg met de valkenier, ook in gebouwen/zalen gevlogen worden. 
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DOELGROEP 

Aantal personen: 1 – 1000+ 

Leeftijd: 0 – 99+ 

De gezelschappen waar wij onze kunsten voor vertonen kunnen klein en select zijn, maar ook grote 

nationale en internationale evenementen worden door ons verzorgd. Wij hebben een groot aantal 

speciaal voor deze gelegenheden getrainde roofvogels en uilen die dit werk met grote inzet en 

plezier doen.  

PRIJZEN 

 

OVER ONS 

Het Muithuis is de evenemententak van Dutch Hunting Falcons; sinds 1993 een volwaardig 

valkeniersbedrijf dat zich o.a. specialiseert in het verzorgen van roofvogeldemonstraties en 

workshops op maat. Onze valkeniers en vogels zijn professionals die hun sporen in de wereld van de 

beroepsvalkerij reeds verdient hebben.  

 

 

 

Roofvogelshows met 1 valkenier en 5 vogels  

Vederlicht show                                       1 uur                                    €390,00 excl. btw & reiskosten 
(kindvriendelijke show) 

 €390,00 excl. btw & reiskosten 

 
Vederlicht show voor BSO’s 
(kindvriendelijke show) 

 

1 uur €300,00 excl. btw & reiskosten 

 
Roofvogelshows met 1 valkenier en 7 vogels  

1 reguliere show 
(met grote en kleine vogels) 

1.5 uur €545,00 excl. btw & reiskosten 

 
2 reguliere shows in 1 dagdeel 
(met grote en kleine vogels) 

2x 1.5 uur €625,00 excl. btw & reiskosten 

 
Roofvogelshow op eigen locatie  
(Het Muithuis) 
 

 
Ca. 1.5 uur 

 
<20 personen: €390,00 excl. btw 
21-40 personen: €425 excl. btw 
>41 personen: €475,00 excl. btw 
 


