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C
upido heeft een
blauw en een bruin
oog. De brave 7-jarige
ruin dankt zijn naam,
legt Helen McDaid
uit, aan de bruine
bles op zijn flank in

de vorm van een hart. ,,Het is een
Heinz 57-paard,’’ voegt ze eraan
toe. ,,Zo noemen we kruisingen
waar net zoveel rassen in zitten
als ingrediënten in de ketchup.’’
Helen en haar man John run-

nen al vijftien jaar de rijstallen
van Arnold’s Hotel in Dunfa-
naghy. Van mei tot oktober staan
hier, behalve Cupido, circa
dertig uitstekend ver-
zorgde paarden en
pony’s klaar voor
ruiters van elke
leeftijd en van
elk niveau. De
meeste paarden
zijn door de
McDaids zelf ge-
fokt. Niet op een
mooie bloedlijn,
maar op de eigen-
schappen die nodig zijn om
de betrouwbare, onverschrokken
en stapzekere paarden te leveren
die gasten een mooie en veilige
rijervaring moeten geven.
De Atlantische kust bij Dunfa-

naghy is grillig en biedt een ein-
deloze afwisseling van rotsige
landtongen met torenhoge klip-
pen, brede, verlaten zandstranden
en diepe inhammen. De heuvels
zijn groen en vriendelijk, terwijl
hogere gebieden een overweldi-
gende ruigheid hebben.
Het feest begint voor de deur

van Arnold’s Hotel als bij eb de
monding van de Killyhoey is
drooggevallen. In de enorme
zandbak die is ontstaan, kunnen
de willige paarden tijdens een
kalme galop warmdraaien. In ste-
vige draf gaat het daarna naar het
strand, een perfecte maansikkel
van goudkleurig zand. De bran-
ding nodigt hier uit tot maar één
ding: een flinke galop van een ki-
lometer of 2 langs de vloedlijn. De
paarden weten wat er van ze
wordt verwacht en maken flink
tempo. Water en zand spatten
hoog op en het geklop van de hoe-
ven op het harde zand doet de
harten van de ruiters bonzen.

MEER RUITERVAKANTIES

In vrije galop langs de
vloedlijn van Donegal

Tekst en foto’s: Ronald van Erkel

Ongeoefend of volleerd, vrijbuiter of manegeganger, het hart van iedere ruiter gaat 
sneller kloppen als ie naar Ierland mag. In de stallen staan ook de paarden te trappelen.   

,,Ik had niet kunnen dromen dat
er zulke fantastische stranden in
Ierland zijn!,” riep een enthousi-
aste Olivia Newton John in het tv-
programma Holiday een aantal
jaar geleden na een pittige galop
op dit strand. Gelijk heeft ze: het
strand van Dunfanaghy is op zich
al genoeg reden om naar Donegal
te komen, maar de stallen van de
McDaids doen daar nog een
schepje bovenop. Ze bieden toch-
ten die in duur variëren van twee
tot vier uur en die net zoveel van
elkaar verschillen als de land-
schappen van Donegal. Neem de

Famine Track ofwel het Hon-
gersnoodpad. De naam
slaat niet op de ge-
zonde eetlust die
volgt op het uren in
de buitenlucht
paardrijden, maar
op de paden die
werden aangelegd
tijdens de grote
hongersnood die

meer dan een miljoen
Ieren in de jaren ’40 van

de 19de eeuw het leven kost-
ten. De Famine Track loopt door
de verraderlijke bogs (veenmoe-
rassen) en is zo drassig dat het al-
leen begaanbaar is te paard. Maar
het blijft oppassen, want onder de
vrolijk bloeiende heide schuilt een
moeras waarin het paard tot aan
zijn buik kan wegzakken. Dankzij
de gidsen, zonder uitzondering
bekwame jonge meiden en knul-
len, zal dit niet snel gebeuren. Het
zijn ook de gidsen die, terwijl het
pad omhoog klimt en het land-
schap steeds kaler en onherberg-

zamer wordt, uitleggen wat er
precies te zien is. Dit is het land
van mythen en sagen. Een zo’n
verhaal gaat over het Port Lake,
waarvan het spiegelende opper-
vlak in de diepte te zien is. In het
midden prijkt een crannóg, een
kunstmatig eilandje dat mogelijk
al in de prehistorie werd aange-
legd en dat de bewoners door de
eeuwen bescherming bood tegen
vijanden. ,,Het verhaal wil,’’ zegt
gids Julie, ,,dat er ooit een koning
huisde die niet gezien wilde wor-
den en daarom alleen ’s nachts
naar en van het eiland ging.’’

Julie (20) en haar tweelingzus
Lauren zijn twee van de tientallen
jongeren die tijdens het seizoen
werken in de stallen van Dunfa-
naghy. Alleen de meest geoefende
ruiters onder hen, die bovendien
de omgeving op hun duimpje ken-
nen, mogen tochten begeleiden.
Geen enkele tocht wordt gemaakt
zonder gids. Dat is niet voor niks,
want hier, hoog in het kale heu-

velland, gaat de route over paden
die op geen enkele kaart staan
aangegeven en een onverwachte
mistbank of laaghangende wolk
kan elk gevoel voor oriëntatie tot
nul reduceren. 
Een van de spectaculairste toch-

ten is de Railway Track.
Het is een bijna vier
uur durende rit
richting Mount
Muckish, een
kale en een
beetje onheil-
spellend uit-
ziende berg van
bijna 700 meter
hoog. Eerst gaat
de route over de
charmante, met muur-
tjes van gestapelde stenen
omzoomde landweggetjes. In het
voorjaar en de zomer bloeit hier
brem, in de zomer hortensia en
later in het seizoen metershoge
fuchsia en vrolijk oranje ge-
kleurde crocosmia. Tijdens de
klim ondergaat de omgeving een

transformatie. Het groen van de
weiden en akkers maakt plaats
voor het bruin, oker en paars van
de bogs. Hier groeit geen boom
meer en ruiter en paard zijn één
met de elementen. In dit Wuthe-
ring Heights-landschap zou je
bijna verwachten dat Heathcliff
elk moment aan komt galoppe-
ren. Het is hier zoals de aarde er
in het allereerste begin uitgezien
moet hebben: woest en ledig.
Buien worden door een zuid-
westelijke wind opgejaagd en
uiteengereten rond de toppen
van de bergen. Al gauw wordt
het een spectaculaire kracht-
meting tussen de elementen,
waarin felle zon en evenzo felle
buien elkaar afwisselen. Als ook
het verharde pad wordt ingeruild
voor een soppend veenpad, is het
duidelijk dat je de beschaafde we-
reld hebt verlaten. De ruiter is al-
leen met zijn paard en de over-
weldigende natuur. Zo zou paard-
rijden altijd moeten zijn. 
Het doel van de tocht is de ver-

laten spoorweg van Falcarragh
naar Burtonport. Het perfect
vlakke, met gras overgroeide pad
vormde het decor van de film The
Railway Station Man uit 1992.
Donald Sutherland en Julie Chris-
tie spelen een verliefd stel in een
van de buitenwereld afgesloten
oord. Na langdurig stapvoets rij-
den en draven over de landwegge-
tjes en de paden door de bogs,
worden de paarden hier aange-
spoord tot een bevrijdende galop.

Wie hoogtevrees heeft moet
zich even verbijten,
want soms gaat het
pad over een hoog
talud met aan
weerszijden be-
hoorlijke diepten.
Een andere uit-

dagende rit is naar
Tramore Beach ten
westen van Dunfa-

naghy. Na een rustige
etappe kijk je vanaf een

duintop op een geïsoleerde baai
met een strand als uit een droom:
breed, leeg en goudgekleurd.
McDaid noemt Tramore Beach
‘snel’. ,,En daarmee bedoel ik dat
de paarden weten dat ze hier alles
mogen geven in hun galop en dan
gaat het hard, heel hard.’’ � 

Wie
hoogtevreesheeft moet zichverbijten, want hetpad voert langsafgronden.

Voor
gasten zijn erdertig betrouwbare,onverschrokken enstapzekere
paarden.

Ruiterwereld: De stallen in Dun-
fanaghy horen bij Arnold’s Hotel.

Ierland is een fantastisch land
voor een paardrijvakantie. Mo-
gelijkheden staan op de website
van de het Iers Verkeersbureau
(www.discoverireland.ie/ 
equestrian) en de website van
Equestrian Holidays Ireland
(www.ehi.ie). 
Vanuit Sligo is de Yeats Trail te
rijden. Het is een 4-daagse trek-
tocht met verblijf in b&b’s met
stalling voor het paard. Bijzon-
der: je rijdt zelfstandig, zonder
gids. Minimaal twee personen. 
www.horse-holiday-farm.com
In Nederland is Time Out een
specialist (www.timeout-reizen.
nl ) op het gebied van ruiterrei-
zen, van weekend- tot vijftien-
daagse ruiterarrangementen in
alle uithoeken van de wereld,
van de Benelux en Zuid-Europa,
tot Zuid-Afrika, Jordanië, India ,
Mongolië, Nieuw-Zeeland, 
Canada en Paraguay. Ook les
nemen is op meerdere locaties
mogelijk. Voor elke categorie
ruiter is er een interessante 

vakantie in het programma. 
Niet-rijdende partners kan een
alternatief worden geboden.
Trailfinder (www.trailfinders.nl)
biedt vergelijkbare landen en
programma’s.
Voor de jeugd zijn er tijdens de
zomervakantie pony- en paar-
denkampen van één of meer-
dere weken in Nederland en Bel-
gië en voor de oudere jeugd ook
verder weg. Aanbieders zijn
onder meer Simbo (www.simbo.
nl) en Vinea (www.vinea.nl). 
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uit & thuis
� DE REIS
Vliegen vanaf Eindhoven naar
Dublin (circa €115 retour met 
Ryanair). Daar aansluiten op
vlucht naar Donegal (retour circa
€85 met Aer Arann). Dunfa-
naghy ligt op 30 kilometer van
het vliegveld (verbinding per bus
of taxi, vraag bij Arnold’s Hotel).
Per boot en auto: Stena Line on-
derhoudt zowel de dienst Hoek
van Holland-Harwich (voor het
traject naar het Verenigd Konink-

rijk) als die van Holyhead (Ver-
enigd Koninkrijk) naar Dublin.
Prijs voor alle overtochten retour
voor auto en chauffeur: circa
€400. Van Dublin is het circa 
vijf uur rijden naar Donegal.

� HET VERBLIJF
Arnold’s Hotel is een gezellig 
familiehotel met een goed 
restaurant en een gezellige pub.
De kamers zijn eenvoudig, maar
hebben een eigen badkamer met

ligbad en douche.
B&b’s, huurwoningen en kam-
peerterreinen zijn te vinden via
www.discoverireland.ie.

� RUITERTOCHTEN
De beschreven tochten kunnen
van mei tot oktober afzonderlijk
of in elke gewenste combinatie
worden geboekt, al dan niet in
samenhang met een verblijf in
Arnold’s Hotel. Een uur paardrij-
den kost €30 voor een volwas-

sene en €25 voor wie nog geen
18 is. Een les van een uur kost
hetzelfde. 
www.dunfanaghystables.com
Alle tochten samen (ook enkele
die hier niet worden genoemd)
zitten in het weekarrangement
‘Donegal from the Saddle’. Inclu-
sief verblijf op basis van volpen-
sion, paard, materiaal en vijf
volle rijdagen met gids varieert
de prijs van €1107 tot €1239.
Meer informatie over het hotel

en de arrangementen staat op
www.arnoldshotel.com.

� NIET-RUITERS
Activiteiten voor niet-ruiters:
golf (Dunfanaghy heeft een 
18-holes golfbaan), zwemmen,
mountainbiken, wandelen, 
watersporten.
Après-paard: Dunfanaghy heeft
een flink aantal gezellige pubs en
diverse goede restaurants, waar-
onder een visrestaurant.

Weide: Bij vloed is de Killyhoey een brede rivier, bij eb veranderen haar oevers in een enorme zandbak.

Groen knollenland: De landweggetjes rond Dunfanaghy, in het Ierse
graafschap Donegal, lenen zich prima voor een paardrijvakantie.

Op stal: De McDaids hebben voor
hun gasten paarden en pony’s.

God van de liefde: De 7-jarige ruin Cupido dankt zijn naam aan de hart-
vormige bles in zijn flank. 

Tuinhuis: Typische cottage op grond die grenst aan de Killyhoey.Natte voeten: Paarden en ruiters gaan los op het strand van Dunfanaghy.


