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Introductie: een huifkartocht door de Connemara  
 
In 1979 besloten we eens op een andere manier vakantie te vieren. We zouden een huifkartocht 
gaan maken in de Connemara, een mooie streek in Ierland i.p.v. te gaan kamperen of een 
hotelvakantie te boeken. 
Toen mijn moeder nog leefde, vertelde ze me vaak dat dit een grote wens van haar was. Dit leek mij 
ook wel wat. 
De brochure van de reisorganisatie Prim Eire beloofde ons een relaxte vakantie. 
 

 
De brochure van Prim Eire 

Vrijdag 6 juli Amsterdam – Westport: een slapende buschauffeur 
 
Op vrijdag 6 juli vertrokken we met het vliegtuig van Amsterdam naar Shannon Airport. We kwamen 
er ’s avonds aan en we zouden met een touringcar naar het basiskamp in Westport worden gebracht. 
Het was een tocht van ongeveer 155 kilometer en de bus was niet zo luxe als we in Nederland 
gewend waren. 
 

 
The luxury coach 

 
Na een poosje ontdekten we dat de bus niet meer op de weg reed, maar in de berm. De chauffeur 
zag er erg moe uit en zijn ogen vielen steeds dicht. Eén van de passagiers, Joop Niks, besloot naast 
hem te gaan staan en iedere keer als zijn ogen dreigden dicht te vallen, maakt hij de chauffeur 
wakker. 

https://1.bp.blogspot.com/-Sp9spCF4ATA/Wab-kNxwvYI/AAAAAAAAKzA/skn_wfg7FjA3NNG3uStlhf3scu78oZlgACEwYBhgL/s1600/Folder.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-6p0iqHb_AGc/WbqOafWzocI/AAAAAAAAK7I/DDTumXCecVEWLgc8VanjNzaCwppz2eXFQCLcBGAs/s1600/02aCanon217.jpg
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Na ongeveer 3 uur rijden bereikten we Westport. Het personeel van de huifkarmaatschappij wees 
ons onze huifkar toe. We zouden de volgende dag vertrekken voor een tocht van 2 weken door de 
mooie Connemara. 
 

 
De geplande route 

 
De huifkar zag er goed uit en leek op een normale caravan. We hadden er zelfs een gril op gas in. 
We pakten de koffers uit en maakten de bedden op. We sliepen echter niet zo goed, want de lakens 
waren van nylon en dit was erg broeierig en warm. 

Zaterdag 7 juli Westport – Lecanvey: hartaanval van de smid en twee 

dames in de sloot 
 
Voordat we konden vertrekken, moest er van alles gebeuren. Allereerst moesten we naar de smid. 
Die moest de hoefijzers van het paard controleren. Het was echter een slechte dag. De smid had een 
hartaanval gekregen en we moesten tot ongeveer 17.00 uur wachten voordat we groen licht kregen 
om te vertrekken. Het personeel van de “Connemara Horse Caravans”(C.H.C.) deelde allerlei 
papieren uit. We kregen een lijst en een kaart met de aanbevolen stopplaatsen. Op die plaatsen was 
er een omheinde wei met gras voor de paarden, een kampeerplek voor de huifkarren en 
toiletvoorzieningen en water. Als je overnachtte op een ander plaats, dan was er geen garantie dat 
het paard veilig zou staan en je verbleef daar op eigen verantwoording.  
We moesten ook de inventarislijst van de spullen in de huifkar controleren en een dure zak met 
paardenbrokken kopen. 

https://1.bp.blogspot.com/-nqBD8B6303A/Wl3UtuJxuaI/AAAAAAAALGc/del42ApqHIEd92XCSKKK8ZX75ub8zgsuACEwYBhgL/s1600/coach2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-QhTqEYVkBs4/WbfFXSiJEtI/AAAAAAAAK5w/6KTpBmnfYvIovVdGSdblr5DJ4bQd0n58gCEwYBhgL/s1600/route.jpg
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De inventaris was niet compleet, de gasfles was bijna leeg en een van de huifkarbanden stond plat 
omdat er geen ventiel in zat. Alles werd gemaakt en we wachtten op de volgende stap. 
 
De organisatie had een instructie gepland om te leren het paard in te spannen en te rijden met een 
huifkar. Er was pas een instructeur beschikbaar aan het einde van de middag. 
Het was slim geweest als we voor enkele dagen voorraad hadden ingeslagen. Daar was alle tijd voor. 
We deden dat niet, op één familie na. Zij kochten o.a. bloem en eieren. 
We maakten kennis met de familie Niks: vader Joop, moeder Ellen en de kinderen Erik en Stella. 
We kletsten en maakten veel grappen om de tijd te doden. 
 

 
Westport Basis. Wachten tot vertrek. 

 

  

Westport Basis. Wachten tot vertrek. 
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-bp86HHby6Zs/WbPrCJwZ6UI/AAAAAAAAK3M/bxEBX00bcAcoySh3RydXQ8LW6_g1dZsSwCLcBGAs/s1600/03brokjes.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Fy3I5Fjhl0g/WabLLTsQXMI/AAAAAAAAKys/1d8UAn6l6T8Tpt0kOt2b5UMVprRBg_ymACEwYBhgL/s1600/Dia04.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-pLkDSG5Abaw/WabLLUrsxKI/AAAAAAAAKyo/Dom8Q1mHURcHhXOUPk6pGxWZPxgT6spOwCEwYBhgL/s1600/Dia03.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-SGejir62RUw/WabLLQAK8YI/AAAAAAAAKyk/O2Axd-VjDOYUNZwc1w4jysakVrCESfWhACEwYBhgL/s1600/Dia02.jpg
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Eindelijk arriveerden de instructeur en de vervanger van de smid. 
De instructeur vroeg aan Jan of hij ervaring had met paarden. Jan antwoordde: ”Ik heb wel eens 
paardenbiefstuk gegeten. Dat is alles.” 
We verwachtten een uitgebreide instructie. Hij vertelde ons in enkele woorden hoe we het paard 
moesten inspannen en na 10 minuten mochten we de weg op en vertrekken. We vroegen hem hoe 
ons paard heette. Hij verzon ter plekke de naam Judy. 
Hij liep 100 meters met ons mee, wenste ons een goede reis en liep terug naar de basis. 
Ik moet nog even kwijt, dat we erg verbaasd waren te zien hoe de Ieren de paarden behandelden. Als 
ze niet snel genoeg reageerden, kregen ze een schop tegen de benen. Wij en de andere reizigers 
besloten dat niet te doen. 
We reden op de weg in een rij met 7 huifkarren. 
Na ongeveer 5 kilometer zagen we een huifkar in de greppel. Er zaten twee Belgische vrouwen op de 
bok, die op hulp zaten te wachten om er uit gehaald te worden. De hulp arriveerde op vrijdag 13 juli, 
de dames hebben een week in de greppel moeten doorbrengen. 
De andere huifkartoeristen konden hen niet helpen en we gingen verder. We kwamen allemaal veilig 
aan in Lecanvey, zonder onze paarden te schoppen of te slaan. 
 

 
Lecanvey  

Zondag 8 juli Lecanvey – Doughmakeon Strand: op hol geslagen 

paarden 
 
Na de vertraagde start van de eerste dag hoopten we dat de rest van de reis wat relaxter zou zijn.  
Het eerste wat we iedere morgen moesten doen, was voor het paard zorgen en haar 
paardenbrokken geven. Judy was gek op de brokken, maar ze hadden wel een vervelende uitwerking 
op haar darmen. Ze moest er namelijk nogal veel winden van laten. En het was geen pretje om achter 
haar op de bok te zitten. 
 
Na ons ontbijt en dat van Judy vertrokken we samen met de familie Niks richting Louisburgh. Wij 
reden voorop en de familie Niks, die een nerveus paard hadden, volgde ons. 
Het was een mooie morgen. We zaten op de bok, ik had de teugels vast en genoot er van een 
koetsier te zijn. 
Na ongeveer 12 kilometer merkte we een huifkar op, die terug reed richting Westport. Hij had erg 
veel ruimte nodig op deze smalle weg. Jan stapte van de bok af en we overlegden met de familie 
Niks. We besloten even te wachten en de tegemoetkomende huifkar de ruimte te geven. De huifkar 
werd bestuurd door twee Françaises en hoewel ze al ervaren waren, waren het zeer slechte 
bestuursters. Toen ze de achterste huifkar passeerden, botsten ze met hun kar tegen die van de 
familie Niks. Hun paard schrok zo erg, dat het op hol sloeg. Daarbij botste hij op onze huifkar en 
probeerde die vooruit te duwen. Judy schrok en sloeg ook op hol. 

https://4.bp.blogspot.com/-2s89zcaGUb4/WabLSejBJoI/AAAAAAAAKy0/VdYd0WkxQngpaRqn7sF5tkodwVcXFqI7QCEwYBhgL/s1600/Stop1Lecanvey.jpg
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Jan stond nog aan de kant van de weg en ik probeerde de leidsels te laten vieren en Judy rustig te 
leiden. Ik riep: ”Judy, Judy, easy girl” om haar te kalmeren, maar ze bleef rennen. Jan had de leidsels 
gegrepen en hing aan het tuig bij haar nek.  Vanuit mijn ooghoek zag ik de huifkar van de familie Niks 
ons passeren en een smal bergweggetje oprennen. Het leek wel een huifkar uit een Wildwestfilm, die 
vluchtte voor de Indianen. Er zat niemand op de bok. 
Jan slaagde er in Judy te stoppen, precies voor een grote sloot. De huifkar van de familie Niks ging 
verder en ook Joop hing aan het tuig van het paard, uit ons zicht aan de andere kant van de huifkar. 
Het zoontje Erik had op de bok gezeten en was precies op tijd van de bok gesprongen. Ellen en Stella 
zaten op het moment van de botsing in de huifkar thee te drinken . Ze sprongen op en beleefden de 
angstigste minuten van hun leven. Uiteindelijk lukte het ook Joop de huifkar te stoppen. 
 
Het was tijd om de schade te inspecteren. 
Wij hadden veel geluk gehad. We waren een houten strip van de huifkar kwijt, de gasfles werd aan 
de slang achter de huifkar meegesleept en was beschadigd. Het tuig van het paard was gebroken. 
De huifkar van de familie Niks was zwaar beschadigd. Als Erik niet van de bok was gesprongen, zou 
zijn been geamputeerd zijn. Er zat een groot gat op de plaats waar hij had gezeten. Er was een scherp 
stuk hout de caravan binnengedrongen, juist op de plaats waar de dames thee zaten te drinken. 
Gelukkig waren ze tijdig opgesprongen.  
Trouwens, de Franse dames waren rustig doorgereden en deden geen enkele poging om te wachten 
of om te informeren of iemand gewond was geraakt. 
 
In die tijd had niemand een mobiele telefoon en erger nog, Ierland en de Connemara in het 
bijzonder, was zo arm, dat er nauwelijks telefoons of telefooncellen waren. 
We besloten wat tijdelijke reparaties te verrichten en daarna te vertrekken naar de volgende stop, 
Doughmakeon Strand, om daar hulp te zoeken. Dit was ongeveer 5 kilometer verder. De familie Niks 
had een zeer hobbelige rit, omdat de as was gebroken en de wielen zwaar beschadigd waren. 
 

  
De beschadigde huifkar van de 
familie Niks 

De achterkant van onze caravan met de beschadigde gasfles 

 
We kwamen op de kampeerplaats aan, spanden het paard uit en brachten het naar de wei. 
Op de plaats was geen telefooncel. Een vriendelijk Ier vertelde ons dat er een was in Louisburgh, 7,5 
kilometer terug. Hij bood ons een gratis lift aan in zijn auto en Joop en wij namen het aanbod aan. 
In Louisburgh probeerden we de dame van de reisorganisatie te bellen, maar ze nam niet op. We 
dachten dat we op tijd waren, omdat het nog tijdens kantooruren was. Daarna belden we de basis in 
Westport en zij vertelden ons dat ze zo snel mogelijk zouden komen om de huifkarren en het tuig van 
de paarden te repareren. De Ier bracht ons terug en vroeg vervolgens geld voor de gratis rit. 

https://4.bp.blogspot.com/-QdwsH0Ts3zk/WanLMgqO2OI/AAAAAAAAK0M/cVGlCSTCG_oivU2JNB3Q08pVLwmXX3L3wCLcBGAs/s1600/08Dia09.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-7MXTjAPAr0g/WanLM2j29iI/AAAAAAAAK0Q/zixliIs3--4xIpKCp5RhJH5xdNrIeld2ACLcBGAs/s1600/09Dia07.jpg
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Doughmakeon Strand 

 

Maandag 9 juli Doughmakeon Strand: hemelse dolfijnen en een 

kampvuurverhaal  
 
We moesten bij onze plaats aan het strand blijven, totdat alles was gerepareerd. We konden niet 
samen weggaan of gaan wandelen, omdat we niet wisten hoe laat de hulp zou komen. De plaats was 
heel mooi, we hadden uitzicht op de Atlantische Oceaan. 
 

 
Onze huifkar met uitzicht op de Atlantische Oceaan 

 

https://4.bp.blogspot.com/-n-V4oQsMy6c/Wantz2vKmkI/AAAAAAAAK1A/rGT610wDVDk0WNzroVa9QLGET1THp-ifQCEwYBhgL/s1600/Stop3Doughmakeon.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-3UwpWS1zPf4/WantPZx7LyI/AAAAAAAAK0g/7DWlFB2MwPIQemjlTurmLm-8N4EZmMvdgCLcBGAs/s1600/Canon07.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-67jPcmXtDDo/WantQc77p6I/AAAAAAAAK0s/aAQW6lqteWgOk4_mj3JmRU-45y2_JQJ3wCLcBGAs/s1600/Dia05.jpg
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De Atlantische Oceaan 

 
We kwamen de dag door met wandelen in de buurt van de huifkar, foto’s maken kletsen en grappen 
maken met de familie Niks. 
 

 
Ellen, Mieke en Jan 

 
 

 
Ellen, Joop, Stella, Erik 

https://2.bp.blogspot.com/-40hzZaMjL9w/WantPTj_bcI/AAAAAAAAK0k/kuQFW-htEAoxsUOGUx2pMFY8TCPPivVUACLcBGAs/s1600/Canon09.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-y7UQ1q64XUg/WantQV9nlAI/AAAAAAAAK0w/jnu7Gg0SIcQIOtW9IvyzGZ61x3x6RQtswCLcBGAs/s1600/Dia12.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-uw2w14gdcLg/WantWrGzQFI/AAAAAAAAK04/inPyxzJZG-8s6zrzM-6RlJacODjcNLzGACLcBGAs/s1600/Pocket00.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-d_5VDOOAVW0/WbMxKBifakI/AAAAAAAAK28/_K7FAaPfXcgxv5FrFU_VF-ZN3ZJNLBtlwCEwYBhgL/s1600/15Canon01.jpg
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We ontdekten dat het niet slim was geweest om geen voorraad eten in te slaan. In de stopplaatsen 
hiervoor waren er kleine winkeltjes geweest, hier was helemaal niets. 
Er was één toilet en een kleine wascabine en dat was het. Er waren geen winkels in de buurt. De 
dichtstbijzijnde was in Louisburgh. We hoorden van een Ier, niet de “taxichauffeur”, dat het mogelijk 
was om voedsel te kopen op een boerderij in de buurt. Het was ongeveer 10 minuten van de 
kampeerplaats af. We vertrokken met enkele andere reisgenoten om deze mini minisupermarkt te 
bezoeken. Op de boerderij nodigde de boerin ons uit in een kleine, niet gemeubileerde voorkamer. 
Ze had al haar koopwaar op de grond uitgespreid: wat uien, pakjes soep, koekjes en verlepte 
groenten. De uien voorzagen ons van de broodnodige vitamine C en de koekjes en de soep konden 
onze honger stillen.  
Die avond hadden we niets nodig van de ingeslagen voorraad. De dame die de eerste dag meel en 
eieren had gekocht, bakte voor iedereen pannenkoeken. 
 
Verschillende mannen hadden een kampvuur gemaakt. Die avond zaten we allemaal samen tot laat 
bij het kampvuur en we praatten, maakten grappen en vertelden kampvuurverhalen. Een Duits gezin 
trakteerde op appelcider en we dronken dat uit eierdopjes. 
De familie Niks vertelde een verhaal over hun trouwdag. Joop was een ervaren zweefvlieger. Zijn 
collega’s hadden op zijn trouwdag een tekst op een banier gemaakt en die luidde als volgt: “Van 
harte gefeliciteerd met het huwelijk van Niks”. Het hing achter een vliegtuigje en je kon dat in de 
verre omtrek van Arnhem zien. In dezelfde week trouwde prinses Beatrix met Claus von Amsberg. In 
de kranten werd er veel ophef over de tekst gemaakt, omdat er verondersteld werd dat het een 
protest was tegen het huwelijk van onze prinses met een Duitser. 
We vonden het een mooi verhaal en na een fijne en leuke avond gingen we naar onze huifkarren om 
te slapen. De cider bezorgde ons een goede nachtrust en fijne dromen. 
 

  
De reisgenoten praten, roken en drinken 

Donderdag 10 juli Doughmakeon Strand: lekkend gas 
 
‘s Morgens werden we wakker omdat de huifkar verschrikkelijk stond te schudden. Het leek wel alsof 
we in een orkaan zaten in het midden van de oceaan. Jan trok snel wat kleren aan en ging 
poolshoogte nemen. Hij opende de deur en kwam lachend terug. Hij zei: Je gelooft nooit wie deze 
golven veroorzaakt!” 
Een ezel had jeuk en probeerde door met zijn rug tegen de huifkar te schuren, van de jeuk af te 
komen. Hij moet wel hele erge jeuk hebben gehad. 
Niemand van C.H.C. kwam langs om te horen wat er was gebeurd of wat er gedaan moest worden. 
Het dominee–gezin vetrok naar de volgende stopplaats. Zij kwamen door Louisburgh en probeerden 

https://3.bp.blogspot.com/-L3j2K0YiYrQ/WantWvU566I/AAAAAAAAK00/1Kw4wBqFRyUG5AE0-1xzhgIT0lEeoyZMwCLcBGAs/s1600/Pocket01.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-AqQ77ArXP7I/WbKGp62XMTI/AAAAAAAAK1g/O11EzSRjJVAFHodM0GnMIWGDOW6_pFObgCLcBGAs/s1600/Pocket02.jpg
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nogmaals de reisorganisatie te bereiken, maar hadden ook geen succes. De dominee belde C.H.C. en 
ze beloofden die dag nog te zullen langskomen. 
’s Middags kwam een man de schade opnemen en hij had een nieuw tuig voor ons paard 
meegebracht. We vertelden hem dat het zo raar rook achter de huifkar en dat we een kapotte 
gasslang hadden. In eerste instantie zei hij dat de vreemde lucht zeelucht was. Maar na een inspectie 
ontdekte hij het lek. 
We hadden geluk gehad dat de avond van te voren de vonken van het kampvuur het lek niet hadden 
bereikt.  
De C.H.C.-man zou terugkomen en de slang vernieuwen. Hij vertelde ons ook dat eerdere 
telefoontjes van zondag niet waren doorgegeven. 
 
 

 
Jan bij het kampvuur 

 

Woensdag 11 juli Doughmakeon Strand – Delphi: zigeuners, geen 

toiletten en het water is op. 
 
Op woensdagmorgen arriveerde een C.H.C.-man met een nieuwe slang en repareerde ons gas. We 
konden eindelijk naar Delphi vertrekken, de volgende stopplaats. We hadden twee dagen verloren. 
De familie Niks had besloten niet verder te gaan met hun tocht. De huifkar was te beschadigd om er 
mee verder te reizen en ze hadden geen zin meer om met een andere huifkar te gaan.  
Ze werden teruggebracht met de auto en bleven tot de 21e in de kapotte huifkar op de basis. De 
derde week konden ze in een cottage doorbrengen. We namen afscheid en vertrokken naar Delphi. 
 
Na het ongeluk besloten we dat er voortaan altijd een van ons twee op de bok zou blijven zitten. De 
ander zou naast Judy lopen voor het geval er iets onverwachts zou gebeuren. 
Judy had een kapotte ooglap. Zonder oogkleppen was ze zeer schrikachtig. Jan had de kapotte klep 
met een wasknijper gerepareerd, maar de klep wapperde in de wind in het ritme van haar stappen. 
 
De route naar Delphi was prachtig. Na Louisburgh naderden we al snel de wondermooie Doo Lough 
Valley. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-Ysc9Z82C-mU/WantPkFfyyI/AAAAAAAAK0o/s7GU3fwDJNMVyRt4qnqmwY637L0-6OOgQCLcBGAs/s1600/Canon11.jpg
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Van Louisburgh naar Delphi 

 

 
Doo Lough Valley. 

 

 
Doo Lough Valley. 

https://2.bp.blogspot.com/-6TXyBQusxUI/WbMm2CiK0BI/AAAAAAAAK2Q/jhU10p03VZIyMP25dHqKuheUOv2xkcRNwCEwYBhgL/s1600/19Canon13.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-5ny2bGQNnU0/WbMm1pmCjqI/AAAAAAAAK1w/n1i1J6e87YQewunwac161VKJTv8cluF_ACLcBGAs/s1600/20Canon19.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TfMDbZ0oHKU/WbMm14DXtWI/AAAAAAAAK10/qTcbhrO0bHAPItpUd2OJl7LLAsOS_DbxgCLcBGAs/s1600/21Canon33.jpg
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Doo Lough Valley. 

 
Soms was het een beetje angstig. Van de andere kant kwamen er grote reisbussen langs en de 
chauffeurs reden erg langzaam om de passagiers de kans te geven foto’s te maken van het dal en 
natuurlijk van ons, de zigeuners in de huifkarren. Judy vond het maar niks en wij eigenlijk ook niet. 
 

  
Doo Lough Valley 

 
We kwamen veilig aan in Delphi en gaven Judy haar welverdiende paardenbrokken. 
Daarna zochten we de douches, omdat we die toch wel hadden gemist in Doughmakeon Strand. 
Weer hadden we pech, de stopplaats zat zonder water en we moesten wachten op een volgende 
gelegenheid. Bovendien was het wc-hokje omgevallen. Deze avond en nacht moesten we onze 
behoeften doen achter de rododendrons. 
 

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-KPh0oblgtLw/WbMooTVgNSI/AAAAAAAAK2g/66BWchjjpMYgzZCdDd5wJcIDZM-7GgGggCLcBGAs/s1600/23Dia26.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-MGWyFhykFzs/WbMm2ud2OPI/AAAAAAAAK18/mYzjVloQAIwhC4BIxL6DRpdGSYHM9gQRwCLcBGAs/s1600/22Dia28.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-fsPCDgK6nhQ/WbMm2pVnC3I/AAAAAAAAK2A/S_Ny-6jM6bQQzSYSfNTMf63tGVGRZRB8gCLcBGAs/s1600/23Dia29.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-LC0OVmmFwBg/Wdy_AaHqWqI/AAAAAAAAK_I/FdQHkXmAENcK7CCCrPBcbq98Tn4hIryGACLcBGAs/s1600/26bosjes.jpg
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Delphi 

 
 

Donderdag 12 juli Delphi – Aasleagh Falls: turf, whisky en een paard 

met netelroos.  
 
De tocht naar Aasleagh Falls was ook weer prachtig. We gingen door de Bundorragha Vallei naar 
Killary Harbour. De rivier is beroemd vanwege haar schoonheid en de vliegvismogelijkheden. Wij 
hadden echter geen visvergunning en we hadden het te druk om de volgende bestemming zonder 
ongelukken te bereiken. 
Onderweg passeerden we turfvelden, waar de Ieren destijds de turf staken voor de noodzakelijke 
brandstof in de koude winters. Ze gebruiken de turf (peat) nog steeds in de whiskydistilleerderijen 
om de smaak van de whisky te verfijnen. Jaren later zijn we echte liefhebbers geworden van deze 
whisky, vooral van de single malt peat whisky van de Schotse eilanden (o.a. Skye). De Connemara 
whisky is ook erg lekker. 
 

 
Bundorragha Valley 

https://2.bp.blogspot.com/-64223cG-B3Y/WbMm2zysANI/AAAAAAAAK2E/HyJIsG5d5moLp4H9sVR101w2MO3LO_tKwCLcBGAs/s1600/24Dia32.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Mgn0Iit0jLc/WbMm3F6k4ZI/AAAAAAAAK2I/J1hoFuNJ-qwnoLQZEvOLNO4V6_rgMByqQCLcBGAs/s1600/25Canon37.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7zHY-b6tgWE/WbMm3KL86cI/AAAAAAAAK2M/_QOT5ybkEjMvqczJwQ1OBaQBn_QUrD_7QCLcBGAs/s1600/26Stop4Delphi.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-BPC_QmgzFp8/WbZYsGl2zVI/AAAAAAAAK4Q/GKp6gbnh43gDG8oCzLPMePhiIJZQJjjOACLcBGAs/s1600/Canon41.jpg
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Turf- Bundorragha Valley 

 
Nadat we de vallei verlieten bereikten we het Killary Harbour fjord, een fjord van 16 kilometer lang 
en in het midden 45 meter diep. 
Op deze weg kwamen we ook weer een heleboel bussen tegen, waarvan de passagiers ons wilden 
fotograferen. 
We hadden een hele mooie tocht en bereikten de aanbevolen stopplaats Aasleagh Falls, vlak bij 
Leenane. De stop lag aan de weg en niet ver van de watervallen. 
 

  
Killary Harbour Killary Harbour 

 

 
Killary Harbour gezicht op Leenane 

https://3.bp.blogspot.com/-5_va8bDT6cM/WbZYXHj-qQI/AAAAAAAAK3w/qn5akpXps_ga_IEar0zYuBwxfFjbHMJlACEwYBhgL/s1600/29+Canon47.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-CfPB70Vxpv0/WbZYXE0XbSI/AAAAAAAAK30/TjwBKF1GRgQ-PAg4IGnYEGNDLJLljpmewCEwYBhgL/s1600/Canon49.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-J3MkU7RxzwE/WbZYXXpmKHI/AAAAAAAAK38/eiHw6SkcFbsVdD79Ya5UlFNaHIPJT10CwCEwYBhgL/s1600/Canon51.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-v77l0cN0vIY/WbZYXiUpEaI/AAAAAAAAK4A/9WNoH6wXK4cmWyMWqXLzphByflvMXapwQCEwYBhgL/s1600/Canon57.jpg
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Aasleagh Falls 

 
 
We ontmoetten in Aasleagh Falls  een stel dat zich erge zorgen maakten over hun paard. Het had 
netelroos en het leer van het tuig drukte op de open wonden. Ze hadden geprobeerd er wat verband 
op te doen. Daarnaast hadden ze ook nog een lekke band. Ze hadden hulp uit Westport nodig en 
gelukkig was er een telefoon in de buurt. Zij belden de basis. Later hoorden we dat ze 4 dagen op 
hulp hebben moeten wachten.  
 

 

 
Bespreking van de situatie van het paard en op de achtergrond de watervallen 

https://4.bp.blogspot.com/-Z8bSeLAoPTU/WbZYX3GzVKI/AAAAAAAAK4E/vXhcXqKCSKYBj-BgYlMQ8jqjbW72Kr3HwCEwYBhgL/s1600/Dia34.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8HHIKFGop9E/WbZbuwJmeRI/AAAAAAAAK4c/jqRTVw1ds-QiCKyI5joGKIp7jPu5F2xdACEwYBhgL/s1600/Stop5Aasleigh.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-n2--5rurWR8/WbZYYAKBUkI/AAAAAAAAK4M/OOdl9bHPjWM1Y8JZAMtMK_rYnI42HC9mACEwYBhgL/s1600/Dia36.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-rLrHRFc6IV8/WbcYoCyuUpI/AAAAAAAAK5Q/E-9YEUsDlSAtvgYihByfWGyTA7DTwDw6ACEwYBhgL/s1600/Dia38.jpg
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Aan de Ierse whisky Peated Single Malt 

Vrijdag 13 juli Aasleagh Falls – Letterfrack: Judy heeft een nieuwe 

gewoonte 
 
Alles bij elkaar hadden we al enkele dagen genoten van een mooie omgeving. De aanbevolen 
stopplaatsen hadden echter slechte voorzieningen en tot nu toe waren alleen de faciliteiten voor de 
paarden in orde. 
We lieten het stel met hun zielige paard achter in Aasleagh Falls en begonnen aan de tocht door het 
hart van de Connemara. We hoopten dat vrijdag de 13e ons geen ongeluk zou brengen. Maar eerst 
gingen we in Leenane in de winkel voorraad inslaan. 
Judy had een nieuwe gewoonte. Ze ging heel dicht achter andere caravans lopen en snoof aan de 
gasfles. Het was een beetje gevaarlijk, omdat de afstand tussen de twee huifkarren nu te klein was. 
De Connemara was werkelijk prachtig, ruw en met spectaculaire vergezichten. 
Halverwege besloot Judy een pauze te nemen. Ze ging naar een parkeerplaats bij een tearoom en 
een benzinestation. Wij waren niet van plan te stoppen, maar Judy was gewend om hier te pauzeren 
als ze met de andere gasten op weg was en ze verzette geen stap meer. We hadden geen keus en 
moesten wachten tot Hare Majesteit weer zin had om te gaan. 
 

 
Connemara National Park 2009 

https://3.bp.blogspot.com/-L5sgW569XdA/WbZmk-yrZVI/AAAAAAAAK4w/kLzkHuSPFGYbmjfh-cFL25OSpaFFx7uKgCLcBGAs/s1600/39Pocket09.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-dddJaAEZmYM/WbevddiQYFI/AAAAAAAAK5g/1m8_wNIHTagT58C21h6klAeyAT2hI15ugCEwYBhgL/s1600/20170912_093614.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-p706oUaegbk/WbmwBJJc7TI/AAAAAAAAK68/h1yKqtDoaFAmMOfKDvtcKLiIcekBiwYzACEwYBhgL/s1600/42IMG_2280.JPG
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Connemara National Park 2009 

 
We verlieten de parkeerplaats en gingen verder langs het meer Kylemore Loagh. Daarna kwamen we 
in wat nu het Connemara National Park is. Het is sinds 1980 een nationaal park en bestaat uit 2.957 
hectare land met bergen, moerassen, heide, weilanden en bossen. De ingang van het park is in 
Letterfrack. 
De beschrijving van de aanbevolen stopplaats in Letterfrack was veelbelovend. Er zouden winkels 
zijn, een pub met live muziek en een restaurant. 
Toen we op de stopplaats aankwamen, viel ons op dat het hek van de wei voor de paarden in een 
slechte conditie verkeerde. 
De stopplaats hoorde bij de “Bards Den Pub”. De beheerde van de plaats, mr. Sommerville, 
adviseerde ons om een touw om de benen van het paard te binden, zodat ze niet kon weglopen. We 
vonden dat een beetje gemeen en in plaats daarvan repareerden we het hek. Er groeide nauwelijks 
gras en er was geen drinkplaats. Daarom gaven we Judy extra voedsel en water. 

 
Letterfrack 

Zaterdag 14 juli Letterfrack: het spookpaard en pubverhalen  
 
De volgende morgen zagen we Judy niet meer in de wei. Ze was verdwenen en had het hek vernield. 
We zochten overal in Letterfrack, maar nergens was een spoor van Judy te vinden. 
Na een poosje kwam Mr. Sommerville langs en vertelde ons, dat Judy om ongeveer 9 u ’s morgens 
was gesignaleerd in Leenane, 20 kilometer terug. We bestelden een taxi en vertrokken naar Leenane. 
Onderweg kwamen 2 gezinnen met huifkarren tegen en die vertelden ons dat Judy in Aasleagh Falls 
was aangetroffen en daar in de wei met vers gras was gezet. 

https://2.bp.blogspot.com/-_cjLDS117UM/WbmwBdAz0XI/AAAAAAAAK68/BvxhhY_hqTonRaEbvepLYXYWYWQJbEWIQCEwYBhgL/s1600/43IMG_2284.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-s0qp3H-kHVU/WbmwAFiMjEI/AAAAAAAAK68/afP5cjQaPOUfLlzWvatHTuhLmc6d9GknwCEwYBhgL/s1600/44Stop6Letterfrack.jpg
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In Leenane belden we met de staf van C.H.C in Westport en deze beloofde het paard naar Letterfrack 
te zullen vervoeren, want het was niet toegestaan om haar te berijden. Het paard was een trekpaard 
en geen rijpaard zeiden ze. Op de stopplaats in Letterfrack had een Nederlands meisje ons beloofd 
het paard terug te willen rijden, maar nu hoorden we dat dit niet was toegestaan. 
We namen een taxi naar Aasleagh Falls om te checken of Judy in orde was. Ze smulde van het verse 
gras en het leek het goed te kunnen vinden met het andere paard, het paard met de netelroos. We 
gingen met de taxi terug naar Letterfrack. 
’s Middags belden we vanuit de pub naar C.H.C en we vroegen hoe laat het paard gebracht zou 
worden. De medewerker vertelde ons dat dit onze eigen verantwoordelijkheid was en dat we het zelf 
terug moesten brengen. Het was nu weer wel toegestaan om het paard te berijden. Het Nederlands 
meisje, dat dit aangeboden had, was helaas al weer vetrokken en wij hadden zelf geen rijervaring. 
We vertelden het verhaal aan mr. Sommerville en hij belde meteen weer terug naar C.H.C. Ze 
beloofden hem dat Judy in een trailer zou worden vervoerd en ze zouden de volgende dag rond de 
middag het paard in Letterfrack brengen.  
 
We gingen boodschappen doen en kochten vers vlees. We gebruikten voor de eerste keer de gril in 
de huifkar en we hadden een lekkere maaltijd klaargemaakt. 
‘s Avonds bezochten we de pub met live muziek en we hadden een leuke Ierse avond en we genoten 
van de muziek en het meezingen.  
De Ieren zijn goede vertellers en houden van mooie verhalen, vooral van spookverhalen en verhalen 
met geesten. Iedereen in de pub had het over het spookpaard uit Letterfrack. Het paard was midden 
in de nacht gesignaleerd op weg van Letterfrack naar Leenane. De Ieren dachten dat het eenzame 
zwarte paard, dat met klepperende hoeven galoppeerde op de stille donkere weg, een geest was. 
Er kwam een arme Ier aan onze tafel zitten en hij vertelde ons hoe we rijk konden worden. Ik moest 
mijn lange haar knippen en Jan moest de vlechten verkopen. Verder moest ik zelf mijn kleren en 
schoenen maken en hij had nog veel meer tips om “rijk” te worden. Zoals ik al eerder heb verteld, 
was Ierland een erg arm land destijds en deze Connemara-mensen hadden geen enkel idee hoe het 
leven in Amsterdam was of in wat voor grote stad dan ook. 
Aan het einde van de avond, met sluitingstijd, zong iedereen staand het nationale volkslied mee en 
daarna we gingen naar bed in onze knusse huifkar. 

Zondag 15 juli – Letterfrack: Sunday Roast 
 
Op zondagmiddag verscheen er geen trailer met Judy. Mr. Sommerville probeerde zonder succes 
C.H.C te bereiken. 
We hoopten een smakelijk zondagsmaaltje te maken met het andere vers gekochte vlees. Dit vlees 
was helaas bedorven en stonk. We moesten naar de pub voor het diner. 
Weer hadden we een leuke Ierse avond en we hoopten dat C.H.C. ’s maandags eindelijk Judy zou 
terugbrengen. 

https://1.bp.blogspot.com/-TmAH_vUH-ZU/Wdy_m9J6E-I/AAAAAAAAK_Q/6tozVZuAQrIHfzoUSh5WUcvw9K9GJ8jfQCEwYBhgL/s1600/44weitje.jpg
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Maandag 16 juli – Letterfrack: een wandeling van 24 km 
 
Op maandagmorgen was er nog steeds geen trailer met paard te bekennen. We belden maar weer 
eens naar Westport en weer werd ons verteld dat het paard onze eigen verantwoordelijkheid was. 
We vroegen of het hek op de aanbevolen stopplaats ook onze verantwoordelijkheid was. Hier werd 
maar wat om gelachen en we kregen geen antwoord. 
We namen een taxi naar Aasleagh Falls en haalden Judy uit de wei. We zijn, met Judy aan de hand, 
terug naar Letterfrack gaan lopen, een wandeling van 24 kilometer. Natuurlijk wilde Judy weer 
stoppen bij het benzinestation. Deze keer gaven we toe, want we hadden zelf ook een pauze nodig. 
Die avond bond Mr. Sommerville een touw om Judy’s benen. We sliepen niet zo lekker bij die 
gedachte. 
 

  
Het spookpaard heeft in Aasleagh Falls vers gras gevonden 

Dinsdag 17 juli Letterfrack - Aasleagh Falls: paardenvliegen 
 
Omdat we nu zo veel tijd waren verloren, konden we onze route niet afmaken en begonnen we aan 
de terugweg. 
Dit was de zesde keer dat we deze weg deden: de eerste keer met Judy en de huifkar, daarna drie 
keer met de taxi, een keer te voet met Judy en nu weer met Judy met de huifkar. Het is een mooie 
route, maar dit was wel iets te veel van het goede. 
Zitten achter de kont van het paard heeft nogal wat nadelen. Zoals eerder gezegd, we zaten in de 
stank vanwege het effect van de paardenbrokken op Judy’s spijsvertering.  
Een ander probleem werd veroorzaakt door de paardenvliegen. We zaten allemaal onder de beten 
van deze insecten en moesten constant krabben. De meesten van ons zagen er niet uit. 
We kwamen zonder problemen aan in Aasleagh Falls. 
 

 

https://1.bp.blogspot.com/-kvYH1SNYlGo/WbmwBaLrXnI/AAAAAAAAK68/d4u7p9SMXrMTeXYGN0kB3jB6Q4WwYeFTgCEwYBhgL/s1600/45Dia33.jpg
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https://3.bp.blogspot.com/-HRpVqYp9aP8/Wdy_rGXZFwI/AAAAAAAAK_U/S04WfckdXLswBqLpzV2JdzicU_kSonglgCEwYBhgL/s1600/46horseflies.jpg
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Woensdag 18 juli Aasleagh Falls – Cushlough: Judy toont weer haar 

eigen wil. 
 
Eindelijk reden we weer eens op een onbekende weg. 
Het was een mooie weg, we stopten verschillende keren en maakten foto’s. 
 

 

Lunchpauze 

 
 
30 jaar later hebben we de huifkarroute met de eigen auto gereden. We besloten op een mooi plekje 
te stoppen en ik maakte foto’s van een pittoreske ruïne. Toen ik terug in Nederland was, ontdekte ik 
dat ik daar niet voor de eerste keer foto’s had gemaakt. Oordeel zelf. 
 

  
18 juli 1979 27 juli 2009 
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24 
 

De aanbevolen stop in Cushlough lag tegenover een pub en een benzinestation. De kampeerplaats 
was een parkeerplaats langs de kant van de weg. We mochten de toiletfaciliteiten van de pub 
gebruiken en er was een kleine winkel. 

 
Cushlough  

 
We probeerden de huifkar te draaien en achteruit op de parkeerplaats te rijden. Judy vond echter 
dat het genoeg was geweest. Ze had honger en verzette geen stap meer. Jan moest haar uitspannen 
en eten geven. Daarna moesten we zelf de huifkar op zijn plaats duwen. De caravan stond dwars op 
de weg en de enkele auto’s die passeerden, moesten dat doen via de benzinepomp. 
 

  
Parkeerplaats Cushlough 1979 Parkeerplaats en pub 2009 en onze Honda 

 

 
Judy na haar weigering 

https://1.bp.blogspot.com/-Heu8gP9t3tY/WduOnz6IyOI/AAAAAAAAK9c/VOGmAQSJVRseTaKafDUGn8FpBeg5u0fWACEwYBhgL/s1600/51Stop11Cushlough.jpg
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https://1.bp.blogspot.com/-gQDJEUbO4js/WduOpXlKQhI/AAAAAAAAK9c/NHEE9ymCXrUeD0z_7QcRnkOve4SRJL1wwCEwYBhgL/s1600/53IMG_2263.JPG
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Die avond ontmoetten we andere Nederlanders en iedereen hoorde over het beroemde paard uit 
Letterfrack, dat nu had geweigerd om nog een stap te verzetten, totdat ze eten kreeg. De Ierse 
bezoekers van de pub vonden het een prachtig verhaal. 

Donderdag 19 juli Cushlough: rustdag en Ierse liederen 
 
De aanwezigheid van een singing pub met live muziek, een winkeltje en aangenaam gezelschap 
waren de reden dat we een dag langer in Cushlough beleven. We brachten twee leuke avonden door 
in de pub in Nederlands en Iers gezelschap. 
 

 

Vrijdag 20 juli Westport: Judy heeft haast en een etentje met Irish 

coffee 
 
Eindelijk brak de dag aan waarop we teruggingen naar Westport. We waren blij de familie Niks weer 
te zien en we waren benieuwd hoe ze hun tijd hadden doorgebracht. 
 

  
(N59) Moyhastin 

 
Op weg naar Westport ontdekten we dat Judy haast leek te hebben. Normaal zat Jan of ik op de bok 
en liep de ander naast Judy. Maar ze ging steeds sneller lopen. Het leek wel alsof ze een sprint 
inzette. Jan besloot ook op de huifkar te komen zitten en toen raakten we in een gevaarlijke situatie. 
Judy stapte niet meer, maar begon te rennen. 
Intussen hadden we Westport bereikt, een klein stadje, met veel verkeer. 
Judy hield geen rekening met voorrangswegen en holde de weg af, die ze zo goed kende. We hadden 
geen plattegrond nodig. Ze rook de stal. 
We waren opgelucht toen we de basis zonder ongelukken hadden bereikt 

https://3.bp.blogspot.com/-2ZKbEXEZClw/WduStmtgE8I/AAAAAAAAK-A/NSkhfyvubes854BcD3boAZK4jBZbaRFrgCEwYBhgL/s1600/55Pocket13.jpg
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Op de basis wachtte de familie Niks op onze terugkomst. Ze waren een beetje teleurgesteld, want ze 
hadden verwacht dat we al op donderdag zouden aankomen. Toen ze hoorden dat we twee avonden 
door hadden gebracht in een singing pub vonden ze dat we dat na al onze avonturen wel verdiend 
hadden. 
Nu was het tijd om het weerzien te vieren en ze hadden een tafel gereserveerd in een gezellig 
restaurant. We genoten van het etentje. We vertelden elkaar al onze belevenissen en na het eten 
sloten we af met een heerlijke Irish coffee . (Persoonlijk vind ik dat Jan ze lekkerder maakt). 
De huifkarfirma had de familie Niks aangeboden om nog een week door te brengen in een huisje aan 
een meer, waar ze ook konden vissen. De afgelopen weken hadden ze doorgebracht in de kapotte 
huifkar op de basis in Westport. Zij hadden van anderen gehoord over het weglopen van Judy. 
We beloofden dat we contact zouden blijven houden, als we weer terug waren in Nederland. 

Zaterdag 21 juli Westport – Amsterdam: een geamuseerde 

taxichauffeur 
 
Zaterdagmorgen gingen we inpakken en daarna moesten we wachten op de bus die ons naar het 
vliegveld zou brengen. 
Er werd onderling flink wat afgekletst en we waren allemaal een beetje vermoeid geraakt van de 
avonturen. We kwamen er achter dat vrijdagsavonds de huifkarmaatschappij alle mensen had 
opgehaald, die de route niet af hadden gekregen vanwege schade of om andere redenen. 
Waarschijnlijk hadden wij ook onze geplande route zo ver mogelijk moet afmaken en vrijdags moet 
bellen dat we niet meer op tijd terug konden zijn. 
 

 
Gewijzigde route 

 

https://2.bp.blogspot.com/-r9BskbYuGlc/WduSuh2lM5I/AAAAAAAAK-E/fkInQxZDvkcIz6mJchiIEmP_eak0bGPsgCEwYBhgL/s1600/57routes.jpg
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Huifkarren terug op stal Huifkarhulpdienst 

 

 

 

  
Klaar om te vertrekken  

 

 
 

  
Jan met één van de dames uit de sloot Jan en Ellen Niks 
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De  slaperige buschauffeur 

 
Eindelijk arriveerde de buschauffeur van de eerste dag en hij bracht ons veilig naar Shannon Airport. 
Op het vliegveld ontmoetten we de Prim Eire hostess. We vertelde haar onze klachten en we vroegen 
waarom ze niet bereikbaar was geweest. Ze antwoordde dat het telefoonnummer haar privénummer 
was en dat ze alleen ’s avonds was te bereiken. Deze nuttige informatie had ze ons op de eerste dag 
niet meegedeeld. 
We hebben haar gezegd dat we een klacht zouden indienen, omdat we niet in staat waren geweest 
de gehele reis te maken, als gevolg van de verschillende ongevallen en gebeurtenissen. 
We hadden een voorspoedige vlucht en arriveerde ’s avonds laat op Schiphol. Van daaruit namen we 
de taxi naar onze woning in Amsterdam. De chauffeur vroeg ons hoe de vakantie was geweest en we 
vertelden enkele verhalen. Hij kon niet ophouden met lachen en vroeg ons of we nu behoefte 
hadden aan vakantie om uit te rusten van onze vakantie! 

Naspel: Geschillencommissie in den Haag  
 
De volgende dag had ik rijles. Mijn instructeur was een beetje angstig. Ik reed met de Toyota Corolla 
door de smalle grachtensteegjes van Amsterdam, zonder te kijken of er genoeg ruimte was. Hij 
waarschuwde me dat ik voorzichtig moest zijn. 
Ik dacht dat ik ruimte genoeg had, omdat ik hier met de huifkar ook gemakkelijk door had kunnen 
rijden. Tijdens de gehele rijles keek ik met de ogen van een huifkarbestuurder. 
Gelukkig reed ik wel rechts en gebruikte ik de rem i.p.v. dat ik “Stop Judy” riep. 
 

 
Smalle straatjes vlak bij ons huis in Amsterdam 

 
Op 25 juli 1979 stuurde ik een klacht naar de Geschillencommissie over de reisorganisatie Prim Eire. 
Op 28 november moest ik naar den Haag komen. De commissie besteedde een hele dag aan klachten 
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tegen Prime Eire. Ik verwachtte dat Prim Eire zich moest verdedigen. In plaats daarvan moest ik me 
verdedigen o.a. waarom ik niet eerder had gebeld. 
Op 18 januari 1980 kreeg ik antwoord. Prim Eire moest ons 435 gulden betalen(197 euro). We 
hadden 1864 gulden (846 euro) voor de reis betaald. Dat was veel geld in 1979. De verzekering 
betaalde uiteindelijk het geld in juni 1980. Prim Eire was inmiddels failliet.  
We bleven contact houden met de familie Niks en bezochten hen in hun woonplaats Arnhem. We 
bekeken de films die Joop had gemaakt van de reis. Ze waren erg grappig en we leken wel een stel 
zigeuners met onze paarden, huifkarren en kampvuur. 
Het leek me leuk een ganzenbord te maken met de gebeurtenissen van de reis. Ik stuurde een kopie 
naar al onze reisgenoten. Dit ganzenbord is aan het einde opgenomen. 

2009 Terug naar Ierland 
 
Ik hoef niet te vertellen dat Ierland en de Ieren geen positieve indruk hadden achtergelaten. Jan 
stelde nog verschillende keren voor terug naar Ierland te gaan, maar het leek mij helemaal niks. 
In 2009 zwichtte ik voor de druk. We reisden naar Schotland en namen de veerboot van Stranraer 
naar Belfast. We maakten een rondreis van 4 weken met onze auto en caravan en we hebben er erg 
van genoten. Zo zeer dat we in 2011 terug zijn gegaan voor nog eens een vakantie van vier weken. 
 

 
2009 
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Ganzenbord 
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