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Jacobus Van Gerven (obr. 1) – „legenda holandského sokoliarstva“ 
 

Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom 

zväze (ďalej len SKS pri SPZ) hostil v dňoch 15. až 24. 10. 

2010 na strednom a západnom Slovensku delegátov IAF z 21 

štátov (obr. 2) a sokoliarov 

s dravcami z 10-tich štátov 

sveta. 39-tý ročník Slovenského 

stretnutia sokoliarov 

s medzinárodnou účasťou bol 

významný tým, že sa počas 

neho po prvýkrát na Slovensku 

uskutočnila konferencia  
Obr. 1. Jacobus Van Gerven, NL                Obr. 2. Vlajky zúčastnených štátov 

Medzinárodnej asociácie pre sokoliarstvo a ochranu dravých vtákov – International 

Assotiation for Falconry and Conservation of Birds of Prey (IAF), www.i-a-f.org.  

V dňoch 16. až 20. 10. prebiehali lovy líšok s orlami skalnými pod Vysokými Tatrami a 

Spišským Hradom. Účastníci boli ubytovaní v Hoteli Flipper, ktorý sa nachádza pri areáli 

Thermal parku vo Vrbove - www.termalnekupalisko.com, pri Kežmarku pod Vysokými 

Tatrami, kde zasadal i výkonný výbor IAF (obr. 3). 

Obr. 3. Úspešné zakončenie lovu líšok s orlami skalnými pod Vysokými Tatrami 

Počas presunu z Vrbova do areálu 

Termálneho kúpaliska Horné Saliby 

neďaleko Galanty, navštívili delegáti IAF 

Vysoké Tatry, kde si pozreli múzeum 

Tatranského národného parku (TANAP) 

v Tatranskej Lomnici a navštívili tiež 

Štrbské Pleso (obr. 4). 

Sokoliarske lovy s orlami, jastrabmi, 

sokolmi a kaňúrmi okrúhlo chvostými 

pokračovali 21. až 23. 10. na 

Západoslovenskej nížine (obr. 5 až 8). 

Výročné 41-vé valné zhromaždenie IAF 

sa uskutočnilo 21. 10. 2010 v kaštieli v  
Obr. 4. delegáti IAF si pozreli múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici 

http://www.i-a-f.org/
http://www.termalnekupalisko.com/
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Obr. 5. Otvorenia stretnutia v areáli Termálneho kúpaliska v Horných Salibách 21. 10. 2013 sa zúčastnili aj Ben 

Mondelaers a J. V. Gerven 10. a 11. zľava. 

Obr. 6. Jacobus Van Gerven      Obr. 7. Ben Mondelaers, Willem Vrijenhoek a J. V. Gerven sledujú útok sokola 

v Palárikove, kde bola v roku 1928 založená medzinárodná poľovnícka organizácia CIC. Na 

zasadnutí bolo za ďalšieho člena prijaté Srbsko, takže IAF k tomuto dátumu združovala spolu 

71 sokoliarskych organizácií z 50 štátov sveta s počtom cca 25 000 sokoliarov (obr. 9 až 11). 

Jedným z delegátov IAF bol vtedy takmer 80 ročný Jacobus Van Gerven z Holandska. 

Táto „živá sokoliarska legenda“ ma oslovila 23. 

októbra 2010 večer. Stalo sa to vo veľkom 

stane postavenom pre účastníkov stretnutia v  

areáli Termálneho kúpaliska Horné Saliby - 

www.thermaltour.sk. 

Prišiel ku mne s moju knihu 

SOKOLIARSTVO 1. Diel História 

sokoliarstva, ktorú držal v ruke otvorenú na 

strane 26, na ktorej píšem. O rozšírení 

sokoliarstva v Európe svedčí aj legenda o 

svätom Bavonovi. Neskoršieho patróna 

flámskych sokoliarov v 7. storočí odsúdili na 

smrť obesením za údajnú lúpež veľmi vzácneho 

bieleho poľovníckeho sokola. Počas popravy  
 

Obr. 8. Ben Mondelaers J. V. Gerven na výrade ulovenej zveri 

http://www.thermaltour.sk/


3 
 

Obr. 9. Výročné 41-vé valné zhromaždenie IAF v kaštieli v Palárikove. J. V. Gerven druhý zľava. 

sa biely sokol zniesol z výšin a zosadol na rameno 

šibenice. Ušľachtilý dravec tak preukázal odsúdencovu 

nevinu a Bavona oslobodili. V Brabantskom 

Valkens

waarde 

(terajšie 

Holands

ko) bol 

na pa-

miatku 

tejto u-

dalosti 

vystava

ný a vy-

svätený 
Obr. 10. Pamätná tabuľa myšlienky CIC na kaštieli 

v Palárikove 

kostol. Ďalej sú na tej strane štyri obrázky 

Svätého Bavona. 
Jacobus ukázal prstom na obrázok vľavo 

dole - sochu sokoliara (obr. 12). Bez okolkov 

na mňa spustil svojou rodnou rečou po 

holandsky, stále ukazujúc prstom na sochu na 

obrázku. Našťastie ovládam čiastočne 

nemčinu, ktorej je holandský jazyk dosť 

podobný, takže sme si po pár vetách porozu-

meli. Ako zakladateľ a kurátor Múzea            Obr. 11. J. V. Gerven pri prehliadke kaštieľa v Palárikove 
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„Múzea sokoliarstva a výroby cigár vo Valkenswaarde, 

stál ako model sochárovi, ktorý túto sochu vytvoril na 

počesť holandských sokoliarov, ktorí už pred viac ako 

400 rokmi chytali sokoly na vresoviskách v okolí mesta 

a predávali ich do celého sveta. Od roku 1977 mesto 

Valkenswaard predalo 100 kópií malých bronzových 

sošiek v hodnote 255 €. Bronzová socha v životnej 

veľkosti stojí na rohu námestia, ktoré nazývajú aj „blší 

trh“. Vedľa nej je umiestnený text: ,,Štyri storočia 

uctievali sokoliari sokolov odtiaľto“. 

V ten večer som si ani dostatočne nestačil uvedomiť 

s kým vlastne som mal tú česť sa zoznámiť, keď vzápätí 

nasledovalo ďalšie zoznámenie. Jacobus mi predstavil 

svojho priateľa, riaditeľa už uvedeného múzea, pána 

Bena J. E. Mondelaersa. Až teraz pri písaní týchto 

riadkov a priraďovaní fotografií k nim si uvedomujem, 

že títo dvaja páni sú takmer všade spolu ako nerozlučná 

dvojica. Informovali ma, že v roku 2013 bude u nich 

priamo v múzeu  

ale aj na radnici vo Valkenswaarde zasadnutie IAF, na 

ktoré ma pozývali ako autora dvoch kníh o sokoliarstve 

s tým, aby som ich doniesol so sebou. 

Večer potom pokračoval priateľskými rozhovormi 

a príjemnou zábavou (obr. 13). Reč sa zvrtla aj na vek. 

Jacobus sa pochválil, že o dva týždne (6. 11.) bude Obr. 

12. Socha sokoliara vo Valkenswaarde         oslavovať osemdesiatku, čo mi úplne vyrazilo dych. Na 

Obr. 13. Večer pokračoval príjemnou zábavou v stane. Vpredu zľava: Kent Carnie z USA; J. V. Gerven z NL, 

Verenique Blontrock z Belgicka a Dr. Igor Tavčar z Chorvátska 
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Obr. 14. Zľava: Jozef Hanák, SR; Kent Carnie, USA; Tomáš Krivjanský, SR a J. . Gerven, NL - vek 297 rokov 

to sa k nám pripojil ďalší osemdesiatnik pán Kent Carnie, delegát z USA. Tak vznikla dvojica 

najstarších účastníkov stretnutia (160). Na dôvažok som ich ja zoznámil s najstarším 

slovenským účastníkom Jozefom Hanákom (72). Keď sme k tomu prirátali môj vek (65), tak 

nám vyšlo 297 rokov. Pre spomienku na túto epizódu sme sa spoločne odfotografovali s tým, 

že fotky im pošlem e-mailom (obr. 14). Jožko sa na to iba pousmial, že takémuto už 

neholduje. 

Takáto príjemná atmosféra vládla každý večer. Vrcholní sokoliarski predstavitelia sveta sa 

mali možnosť spoznať a vymeniť si teoretické aj praktické skúsenosti. Spolu s Antonom 

Moravčíkom, prezidentom SKS pri SPZ sme sa s hosťami rozlúčili pohárom slovenského 

šampanského (obr. 15). Mimochodom vyrábajú ho v neďalekom meste Sereď, ktoré je asi 25 

kilometrov vzdialené od tohto areálu termálneho kúpaliska. 

Obr. 15. Sprava: Ben J. E. Mondelaers, Tula Stapert a J. V. Gerven, všetci z NL. Ďalej Zayd Al-Ali Al-maadeed 

z Kataru, Anton Moravčík, SR a ďalší delegát z Kataru. 
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Obr. 16. J. V. Gerven s 12 ročným jastrabom na rukavici. Vedľa neho Robin s dvomi divými králikmi, ktoré 

ulovil Jacov jastrab v deň jeho osemdesiatych narodenín 6. 11. 2010 
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Aké veľké bolo moje prekvapenie, keď mi 6. 11. 2010 o 17hodine a 27 minúte prišiel od 

Jacobusa e-mail. Poslal mi tri fotografie. Na prvej je on s jastrabom na rukavici. Vedľa neho 

oveľa mladší Robin drží v každej ruke divého králika. Pod fotografiou je napísaný text, že je 

to úlovok jeho 12 ročného jastraba v deň jeho osemdesiatich narodenín (obr. 16). Na druhej je 

on a jastrab na ulovenom králikovi (obr. 17). 

Na tretej sú spolu s jastrabom pred 

počítačom (obr. 18). 

Prvé moje prekvapenie bolo, že 

osemdesiatnik ovláda internet. No a druhé, 

že v tak úctyhodnom veku, ešte praktický 

loví s dravcom, ktorého má nepretržite 12 

rokov! Zablahoželal som mu k prekrásnemu 

daru, ktorý si dokázal dopriať k tak 

fantastickému životnému jubileu. Táto 

dvojica sa v mojich očiach, a verím, že aj vo 

Vašich, čo to teraz čítate, stala „legendou 

holandského sokoliarstva“. 
Obr. 17. J. V. Gerven s jastrabom na ulovenom králikovi 

V dňoch 10. až 18. decembra 2011 usporiadal Úrad pre kultúru a kultúrne dedičstvo Abu 

Dhabi a Sokoliarsky klub Spojených arabských emirátov pod záštitou prezidenta šejka Kalifa 

Bin Zayed Al Nahyan v meste Al Ain a Emiráte Abu Dhabi druhý medzinárodný festival 

sokoliarstva pod príznačným heslom: „Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva“. Zúčastnilo sa 

na ňom takmer 800 sokoliarov z viac ako 80 krajín sveta. Až 525 pozvaným organizátori 

hradili pobyt so stravou a ubytovaním, vrátane leteckej dopravy. Som šťastný, že Obr. 18. 

Jacobus s jastrabom pred počítačom. Táto dvojica vytvorila legendu holandského sokoliarstva 
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som mal tú česť byť medzi nimi a mohol 

venovať moju knihu SOKOLIARSTVO 1. 

diel História sokoliarstva Jeho Excelencii 

Mohamed Ahmed Al Bowardi, ktorý v hoteli 

Rotana festival slávnostne otvoril. Súčasťou 

festivalu bola aj 42. konferencia IAF (obr. 

19). 

Po viac ako roku som sa na festivale 

stretol s Jakobusom druhý raz. Každý sme 

mali svoje povinnosti v národných stanoch. 

On, tak ako v roku 1976, aj teraz zhotovoval 

v holandskom stane kožené sokoliarske 

čiapočky (obr. 20). 

Obr. 19. Tomáš Krivjanský venuje HE Mohamed 

Ahmed Al Bowardi svoju prvú knihu - SAE 2011  

Obr. 20. J. V. Gerven na festivale v SAE 2011 

Obr. 21. J. V. Gerven a šejk Zayed bin Sultán Al  
Nahyan na festivale v SAE 1976 

Pred 35 rokmi sa spoločne s holandským 

princom Bernardom zúčastnili na prvej 

medzinárodnej sokoliarskej konferencii 

(IFC), ktorú slávnostne otvoril v Abu Dhabi 

šejk Zayed bin Sultán Al Nahyan. 

Konferencia sa konala za účelom zachovania 

sokoliarstva ako dôležitého prvku národného 

dedičstva SAE. Počas šejkovej návštevy na 

konferencii mu Jacobus venoval špeciálnu 

sokoliarsku čiapočku zdobenú striebrom 

(obr. 21). 
       Obr. 22. J. V. Gerven na festivale v SAE 2011 



9 
 

Na festivale počas „Gala večere“ som odfotografoval J. V. Gervena s holandskými 

delegátkami (obr. 22) ako aj stôl s delegáciou Holandska. V jeho strede je Jacobus (obr. 23). 

Obr. 23. „Gala večer“ v meste Al Ain – SAE. Stôl so sokoliarmi z Holandska. V strede J. V. Gerven. 

Na druhý deň 16. 12. 2011 Dr. Saad Guerraoui, vedúci redaktor pre Blízky východ na 

internete okrem iného napísal: Vo veku 81 rokov, pokorný sokoliarsky expert Van Gerven 

z Holandska, znovu prežíva históriu v Spojených arabských emirátoch 35 rokov po svojej 

prvej návšteve v Abu Dhabi“. Napriek vysokému veku, ešte stále vyrába z kože špeciálne 

sokoliarske čiapočky. Niektoré s vyšitými arabskými vlajkami venoval Emirovi Kataru, 

šejkovi Al Hamad Al Thani - http://www.middle-east-online.com/english/?id=49534. 

Obr. 24. Sprava: Anton Ederveen, starosta Valkenswaardu víta delegátov IAF. Za predsedníckym stolom Bakyt 

Karnakbayev z Kazachstanu - viceprezident pre Áziu, Afriku a Oceániu, Janusz Sielicki z Poľska – ochrana 

http://www.middle-east-online.com/english/?id=49534
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prírody, v stoji Dr. Adrián Lombard z Juhoafrickej republiky – prezident IAF, Ralph Rogers z USA – 

viceprezident pre Severnú a Južnú Ameriku a Mohamed Ahmed Al Bowardi zo Spojených arabských emirátov. 

V dňoch 19. až 22. 6. 2013 sa po prvý krát v histórií IAF, uskutočnilo zasadanie 

v Holandsku. Naviac 44. výročné zasadnutie IAF sa prvý deň uskutočnilo priamo vo foyeri 

jediného múzea sokoliarstva a výroby cigár v Európe v mestečku Valkenswaard, kde 

účastníkov osobne privítal starosta pán Anton Ederveen (obr. 24). Vo svojom privítaní 

zdôraznil, že na tomto výročnom zasadnutí bol prítomný rekordný počet 42 štátov sveta. IAF 

združovala k tomuto dátumu 87 sokoliarskych organizácií zo 60 štátov sveta s počtom cca 30 

000 sokoliarov. Druhý deň sa uskutočnilo zasadanie IAF priamo v rokovacej sále mestskej 

radnice (obr. 25). 

Obr. 25. 44. Výročné zasadanie IAF v rokovacej sále mestskej radnice vo Valkenswaarde - 2013 

So súhlasom prezidenta IAF Dr. Adriana Lombarda z JAR, som sa za Slovenský klub 

sokoliarov zúčastnil ako pozorovateľ a prítomným rozdal letáčik o knihe v angličtine, ktorú 

pripravujem vydať v anglickom jazyku s názvom SOKOLIARSTVO 3. diel História 

a súčasnosť. Tiež som rozdal prítomným zpravodaj klubu „Sokoliar 2011“, v ktorom sú 

fotografie z festivalu v Abu Dhabi z roku 2011. 

Jeho excelencii Mohamed Ahmed Al Bowardi som venoval moju druhú knihu 

SOKOLIARSTVO 2. Naše dravce a sovy (obr. 26). 

Takmer jeden a pol roka ubehlo ako voda a sen sa stal skutočnosťou. Do tretice som sa 

stretol s Jacobusom Van Gervenom priamo v jeho meste, legendárnom Valkenswaarde, 

známom v celom sokoliarskom svete. 

V 16. storočí sa v Brabantsku, kde sa nachádza migračná trasa sokola sťahovavého 

(Leenderheide, Valkenswaard, Kempen, Arendonk) vyvinulo umenie lovu a výcviku sokolov 

s centrom v Kempene. V jeseni tu chytali špeciálnou techniku sokoly do oblúkových sieti. 

Výhodne umiestnené mestečko Valkenswaard postupne rástlo, až sa stalo hlavným centrom 

úlovkov sokolov (obr. 27). 
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Obr. 26. Tomáš Krivjanský venuje Jeho Excelencii Muhamad Ahmed Al Bowardi svoju druhú knihu. 

Nuž a práve túto storočiami overenú metódu nám na vresoviskách v neďalekej obci 

Leenderheide, kde sme sa presunuli autobusmi, ukázal a prakticky predviedol 82 ročný 

sokoliarsky expert Jacobus Van Gerven. Mali sme možnosť nazrieť do jednoduchého prís- 

Obr. 27. Migračná trasa sokola sťahovavého v Európy 
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Obr. 28. J. V. Gerven víta účastníkov zasadania IAF na vresovisku Leenderheide pred ukážkou historického lovu 

sokolov do oblúkových sieti 

trešku chytačov, ktorého strop tvorilo koleso z konského voza. Popozerať systém 

jednoduchých drevených žrdí a obyčajných konopných šnúr, ktorými sa ovládali oblúkovité 

siete. Na ďalších šnúrach boli pripútané holuby ako lákadla pre sokolov. Na vysokých žrdiach 

boli umiestnené atrapy na prilákanie sokolov (obr. 28 až 33). 

Obr. 29. Jednoduchý systém drevených žrdí a obyčajných konopných šnúr so zavesenými holubmi 
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Obr. 30. Jednoduchý prístrešok chytačov, odkiaľ šnúrami ovládali nastražené siete 

 

Obr. 31. Oblúková sieť s nastraženým holubom 
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Obr. 33. J. V. Gerven predvádza stáročiami overený spôsob chytania sokolov v okolí Valkenswaardu. 

Obr. 33. Účastníci 44. výročného zasadania IAF po ukážke odchytu sokolov na vresoviskách v Leenderheide 
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Obr. 34. Príhovor p. Anton Ederveen, starostu Valkenswaardu na slávnostnej recepcii 

Po návrate z exkurzie na vresoviskách v Leenderheide, usporiadal pre účastníkov 

zasadnutia IAF p. Anton Ederveen, starosta mesta slávnostnú recepciu, na ktorej všetkých 

srdečne privítal a oboznámil s viac storočnou sokoliarskou históriou Valkenswaardu (obr. 34 

a 35). 

Obr. 35. Anton Ederveen, J. V. Gerven a Ben Mondelaers 
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Obr. 36. Tombola sokoliarskych artefaktov 

Na konci obidvoch dní sa po večeri konala tombola sokoliarskych artefaktov (sokoliarska 

výstroj, obrazy, literatúra, umelecké diela so sokoliarskou tematikou a pod.), do ktorej som 

venoval moje dve knihy a tri klubové zpravodaje 2011, 2012 a 2013 (obr. 36). 
 

Na záver 44. Výročného zasadania IAF bol usporiadaný v bývalom parnom pivovare „De 

Kroon“ v meste Geleen spoločenský večer, na ktorom sa uskutočnila aukcia uvedených 

predmetov a po nej znovu tombola (obr. 37 až 41). 

Obr. 37. Spoločenský večer v bývalom parnom pivovare „De Kroon v meste Geleen. Jacobus vľavo. 
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Obr. 38. Spoločenský večer, J. V. Gerven s manželkou 

Obr. 39. J. V. Gerven a Nick Fox z Veľkej Británie si mali čo povedať 
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Obr. 40. Sokoliarska aukcia v plnom prúde. Draží sa drevená soška sokola 

Obr. 41. A je odklepnuté 
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Obr. 42. Jakobus Van Gerven s manželkou a autor kníh Tomáš Krivjanský 

Počas tomboly dopriala šťastena milé 

prekvapenie Jacobusovej manželke, ktorá sa stala 

výherkyňou mojich kníh a ktoré som jej osobne 

odovzdal. Pre spomienku na príjemné zavŕšenie 

nášho tretieho stretnutia sme sa spoločne 

vyfotografovali (obr. 42). 

Čo povedať na záver? Verím, že sa ešte znova 

stretneme. Prajem Ti ešte veľa šťastných rokov 

v Tvojom činorodom sokoliarskom živote!   

Dovidenia priateľ môj Jacobus Van Gerven – 

živá legenda holandského sokoliarstva (obr. 43). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43. Jacobus Van Gerven – živá legenda holandského sokoliarstva so svojim nerozlučným priateľom 


