(r e i z e n )
Rijden in Andalusië

Spaans avontuur
Uren doorbrengen op
de rug van stoere Spaanse
paarden in een prachtige
omgeving met authentieke
bergdorpen? Het hart van
Andalusië is ideaal voor
een veelzijdige vakantie.
Tekst en beeld Marjolein Ohlenbusch

O

p een half uur rijden van Málaga runnen
de Engelse Giles en Nederlandse Miranda

een kleinschalig walhalla voor paardenliefhebbers.
Een dozijn stoere Spaanse paarden, vier mooie
appartementen en maximaal zes ruiters staan garant
voor een intieme sfeer. Tel daarbij op elke dag
paardrijden in de prachtige omgeving en een gezellig
dorp op loopafstand en je hebt de ideale vakantie
met paarden, ontspanning en cultuur.
Bij aankomst staat een schitterende Andalusiërhengst zowat in de voortuin van mijn appartement.
De volgende dag krijg ik de stoere maar brave merrie
Tormenta (‘storm’) toegewezen. Deze nieuwste
aanwinst van de ranch is met haar vijf jaar nog
relatief onervaren. Door haar onverschrokken
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karakter en grote werklust merk ik daar echter niets
van. Nadat we even hebben rondgestapt en gedraafd,
keurt Giles ons goed als combinatie en zijn we klaar
om de bergen te bedwingen.
Allebei een nat pak
De stallen liggen op een kleine tien minuten lopen van
het centrum van Coín. De ritten beginnen in de straten
van dit pittoreske Spaanse bergdorp. Terwijl de lokale
bevolking ons vriendelijk begroet, wennen Tormenta en
ik rustig aan elkaar. Na een minuut of twintig verlaten
we de bewoonde wereld en komen we, afhankelijk van
de bestemming die dag, uit bij uitgestrekte heuvels,
bos of de rivieren. Die laatste hebben een grote
Uitzicht
op Coín

aantrekkingskracht op Tormenta. ‘Houd haar hoofd
omhoog en je benen eraan’, is het advies van Miranda.
Dat moet voorkomen dat ze gaat liggen. Met het water
bijna tegen haar buik aan draaft Tormenta enthousiast
door het water. Ik weet niet wie van ons het mooier vindt.

De Spaanse paarden zijn
voorwaarts en comfortabel

Giles
tijdens
de lunchstop in
Coín
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Verderop wacht een rivieroversteek met dieper water.

Authentiek Spaans bergdorp

‘Niet te ver naar links gaan, daar is het te diep’,

De gemiddeld vier uur durende ritten worden halverwege

waarschuwt Miranda. Noem het eigenwijsheid van

onderbroken door een lunchstop of een drankje met

paard en ruiter; we komen allebei kletsnat aan de

tapas in een café. Bij terugkomst in de stallen is er

overkant. Gelukkig voelt ook die dag als voorjaar.

steeds een hapje en drankje. Een goede gelegenheid

Met allebei een nat pak is de band definitief.

om nog even na te kletsen met de mederuiters en elkaar

Behalve op Tormenta heb ik het voorrecht om op

beter te leren kennen. Na de inspanningen van het rijden

Lucera, geboren en getogen bij Giles en Miranda,

volgt een luie middag. Op de ranch is het genieten van

te mogen rijden. Een paar dagen later rijd ik op Sirocco,

de rust en privacy in de tuin of van bijvoorbeeld een duik

een galante rode vosruin waar ik meteen al een oogje

in het zwembad. Daarnaast ben je altijd welkom om in

op had. Hij stelt me niet teleur. Ook deze Spanjaard

de stallen te helpen met het voeren van de paarden.

is voorwaarts en comfortabel als een luie stoel.

Of om in de tuin te spelen met één van de honden of

Alle paarden lopen de eerste zes maanden voorop,

katten die allemaal gek zijn op aandacht van gasten.

zodat ze zich ontwikkelen tot onafhankelijke en

Door het warme thuisgevoel, voel ik mij als solo-reiziger

zelfverzekerde dieren. Dat is goed te merken wanneer

in ieder geval geen moment alleen op de ranch.

we door sterk stromende rivieren of langs blaffende

Het dorp in wandelen kan natuurlijk ook. Mijn beeld van

honden rijden. Deze karaktereigenschappen zal de

een typisch Spaans bergdorp wordt meteen bevestigd:

wat meer gevorderde ruiter waarderen. Het zijn geen

talrijke olijf- en sinaasappelbomen, authentieke

paarden die blind achter elkaar lopen. Ze zijn keurig

bakkertjes, slingerende straatjes en Spaanse mannen

gemanierd, maar het temperament zal voor een echt

op leeftijd die buiten op bankjes met elkaar keuvelen.

beginnende ruiter net iets te veel zijn.

Met ruim 20.000 inwoners heeft Coín zijn dorpse

Miranda
met Gitana

>
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karakter behouden, maar met de nodige restaurants,
barretjes en winkels. Perfect om ’s middag op een
terras neer te strijken, rond te neuzen in de winkeltjes
of om ’s avonds te genieten van de typische Spaanse
tapas. Een prettige bijkomstigheid voor de ruiter die
wat reuring op zijn tijd wel kan waarderen of voor
een niet rijdende reisgenoot.
Midden in de week hebben de paarden een dag
rust en heb ik de gelegenheid om de omgeving
te verkennen. Het is prima mogelijk om zonder auto
een aantal interessante uitstapjes buiten Coín te
maken. Het dorp ligt tussen Málaga en Marbella.
Deze twee badplaatsen zijn met de bus in een uur
te bereiken. Málaga is bij uitstek geschikt voor een
middag shoppen of cultuur snuiven, bijvoorbeeld het
geboortehuis en het museum van Picasso. Marbella
leent zich prima voor een stranddag of rondslenteren
door het prachtige oude centrum met talrijke winkels.
Liefde voor paarden
Toch blijven de paarden voor mij de grootste attractie.
Bij Miranda en Giles zit de liefde voor hun dieren diep en
dat is merkbaar in het gedrag van Andalusiërs. Het zijn
op en top ontspannen, levenslustige en werklustige
paarden. ‘The horses make the holiday’, is het credo
van Giles en Miranda, en dat is helemaal waar.

Zelf naar Andalusië?
Een standaardvakantie bij Miranda en Giles
loopt van zaterdag tot zaterdag. Buiten het
hoogseizoen zijn andere aankomst- en verblijfsdagen mogelijk. De appartementen waar je
verblijft zijn uitgerust met woonkamer, keuken,
badkamer en slaapkamer. Ook niet-ruiters zijn
van harte welkom. Vanuit Amsterdam en
Eindhoven vliegt een aantal airlines direct op
Málaga. Een retourticket kost circa € 120,-.
De transfer van en naar het vliegveld wordt
kosteloos verzorgd. In december, januari en
februari geldt een speciale winteraanbieding
van slechts € 650,- per week. Kijk voor meer
informatie op www.horseridingspain.com.
Contact opnemen met Miranda en Giles kan
in het Nederlands of in Engels.
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Links: ik en Tormenta

