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Tamar Valkenier (33) is fulltime avonturier.  

Na een carrière als sterrenkok en daarna als 

recherchepsycholoog bij de Nationale Politie 

stopte ze in 2015 met werken. Sindsdien is ze 

op avontuur en reist ze de hele wereld rond. 

Ze fietst en wandelt veel, het liefst met dieren.

Twee keer twee wielen, 
drie keer drie sterren en 
altijd anderhalve meter

I
k ga op reis en ik neem mee? Mijn fiets, mijn tent, mijn paspoort. 

En in deze bizarre tijden twee bijzondere aanvullingen. Ten eer-

ste een mondkapje. Daar ontkom ik – zelfs op al mijn wilde en 

vrije avonturen – niet aan. Daarnaast heeft de coronacrisis nog iets 

(of  beter gezegd: iemand) anders op mijn pad gebracht. “Wat een 

goed idee!”, riep Toine toen ik hem mee-

vroeg. “Waar kun je beter zijn in tijden 

van corona dan ergens buiten op de fiets?” 

Het is dé manier om een mooi avontuur te 

beleven, terwijl je ruimschoots aan de  

anderhalvemeterregel kunt voldoen.

We zijn niet de enige die er zo over den-

ken. We zien Jan, Piet, Mien en Coby. Met 

of  zonder kinderen. Met of  zonder elek-

trische trapondersteuning. Allemaal on-

derweg met felgekleurde Ortlieb-tassen 

aan hun stalen ros. Fietsvakanties zijn dit jaar opeens zodanig po-

pulair, dat het me niet eens lukt om mijn onderweg versleten fiets-

broek te vervangen. In iedere sportwinkel klinkt het steevast: 

“Helaas uitverkocht, mevrouw. En we krijgen ze voorlopig ook 

niet meer geleverd. Probeert u het eens in het dorpje verderop?”

Een beetje zadelpijn heb ik er dit jaar wel voor over. Want samen 

met Toine maak ik er een culinaire fietsreis van. “Kook je ook wel-

eens met zeewier?”, waren de eerste woorden die hij ooit aan mij 

schreef. Hij had gezien dat ik veel tijd besteed aan eten uit de na-

tuur. Zelf  staat hij bekend als ‘Toine de Zeewierman’ en weet alles 

over zeewier. Waar het groeit en hoe je het lekker kunt berei-

den. “Zal ik jou leren wat je uit de zee kunt eten? Leer jij 

mij dan te eten van het land?”

Daar zei ik natuurlijk ‘ja’ op, en dus rijden we samen langs de Eu-

ropese westkust. Door het duinlandschap aan onze eigen schone 

kust, door het zilte Zeeland en over de boulevards van België. 

Langs de steile, witte kliffen van Yport en Étretat. Door Norman-

dische dorpjes als Pont l'Évêque en Cabourg. Tot aan de ruige 

kustlijn van Bretagne.

Vijftienhonderd kilometer lang verzamelen 

we mosselen, oesters en zeekraal en plukken 

we veel paddenstoelen, appels, bramen, 

vlierbessen en klaverzuring. En dat bete-

kent: driemaal daags een driesterrenmaal. 

“Laat die mondkapjes maar in de tas, wij 

hoeven nooit meer naar een restaurant”, 

roept Toine. En inderdaad, we leven als God 

in Frankrijk en halen onze masques alleen 

tevoorschijn om zo nu en dan een Franse 

bakkerij binnen te lopen. Croissants au beurre en pains au choco-

lat groeien nu eenmaal (nog) niet aan een boom of  rots.

Verder hebben we vooral contact met mensen als we ze vragen 

onze waterflessen te vullen. “Kom binnen”, roept Jean-Pierre en-

thousiast, als hij onze fietsen ziet. “Ik zet koffie. Houden jullie van 

calvados? Deze is uit 1983.” Hij is trots op de producten uit zijn 

streek en staat erop dat wij ze proeven. “En neem ook deze kaas 

maar mee. Gemaakt van rauwe melk, hier om de hoek. Jullie zul-

len het nog nodig hebben."

Hij heeft gelijk. We blijven nog even doortrappen. Want achter 

elke klif  schuilt weer een overheerlijk avontuur. Deze culi-

naire fietsreis smaakt naar meer, meer, meer! 

Wil je meer lezen 

over dit smaakvolle 

avontuur van Toine en 

Tamar of meer weten over 

zeewier en hoe je ermee kunt 

koken? Kijk dan op  

www.zeewierman.nl
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