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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 de hele wereld rond. 

Ze fietst en wandelt veel, het liefst met dieren.

Mijn naam is 
Valkenier

M
annen te paard. De teugels in de linkerhand, zes kilo 

adelaar op de rechter. De bergen in, op zoek naar vos-

sen, marmotten, soms een wolf. Om warme kleding van 

hun vacht te maken. Noodzakelijk voor de lange, koude winters 

in dit land.

Ik heb het over de adelaarjagers van Mongolië, die me oneindig 

fascineren. Misschien doordat mijn naam 

 Valkenier is. Misschien doordat ze leven in 

 harmonie met de natuur, op een wijze die vrij-

wel onveranderd is sinds de hoogtijdagen van 

Dzjengis Khan. Misschien door de uitgestrekte 

wildernis en schoonheid van het Altajgebergte, 

waar ze wonen.

Hoe het ook zij, daar móest ik heen. Niet om de 

nomaden te bezoeken, maar om er één te zijn. 

Niet op vakantie, maar op reis. Met mijn eigen 

dieren door de bergen. Ik kon alleen niet paard-

rijden, en het gebied is onherbergzaam. Er is 

geen telefoonbereik, geen internet, geen super-

markt en geen hotel. De builenpest zit in het  

water, er zijn weleens paardendieven actief  en 

het dichtstbijzijnde goede ziekenhuis is 1.700 kilometer  

verderop. Je bent er aan jezelf, aan elkaar, je dieren en de  

elementen  overgeleverd.

Maandenlange voorbereidingen brachten mij steeds een  

stapje dichterbij, maar echt klaar zou ik er nooit voor 

zijn. Toch boekte ik een ticket. Minstens eens gaan kij-

ken. Aldaar ging ik bij de drievoudig kampioen adelaar 

jagen in de leer tot ik het durfde. Tot ik vertrouwen had 

dat ik het kon. Ik kocht een paard, om op te rijden, een 

kameel, om spullen voor vijf  maanden mee te dragen, en ik nam 

een hond mee, ter bescherming en voor de gezelligheid. 

Dieren maken niet alleen moedergevoelens bij me los, maar zijn 

ook pure noodzaak voor een dergelijke tocht. Mijn kameel liep al 

snel los en vond water toen ik het niet kon vinden. Mijn hond 

ging tekeer bij ongewenst nachtelijk bezoek. En mijn paard 

bracht me op plekken waar ik anders, te voet of  

op de motor, nooit had kunnen komen. Over hoge 

bergpassen, door diepe rivieren en zompige 

 moerassen. Samen liepen we in vijf  maanden 

1.600 kilometer. Zonder mijn lieve dieren had ik 

dit never nooit kunnen doen.

Overal waar we kwamen, werden we warm ont-

haald. “Wil je thee? Eet je mee? Blijf  je ook sla-

pen?” Ik speelde dan op mijn gitaar, we schaakten 

en de kinderen mochten kamelenritjes maken. 

Maar steeds vaker zocht ik de stilte op. Ik was met 

mijn gezinnetje soms wekenlang alleen. Hoewel de 

meeste dagen prachtig waren, ging het een enkele 

keer ook mis. Een ongeluk, mijn dieren weggelo-

pen, zelfs een keer gestolen. Maar telkens redden 

de nomaden mij en uiteindelijk bracht ik mijn dieren terug naar 

de plek waar ik begon. Bij de drievoudig kampioen adelaar jagen, 

waar ik eindelijk mee jagen mocht. “Hier Tamar, deze adelaar is 

nu van jou”, zei hij en dolgelukkig trok ik met alle stoere mannen 

de bergen in, terwijl ik mezelf  afvroeg of  ik droomde. 

Eindelijk is het zover. Eindelijk ben ik een echte Valkenier.

Elk jaar ben ik er meerdere maanden. Meer nog dan in  

Nederland. Bij mijn dieren, bij mijn tweede familie, in de 

wildernis waar ik zo van hou. 

 

Meer Tamar

Lees meer over Tamar 

en haar avonturen op

www.tamarvalkenier.com of 

volg haar via Instagram:

@tamarvalkenier
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