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Charros, charras en 
adelitas
Mexicaanse cowboys heten charros. En 

ze wonen bij voorkeur in Jalisco en Gu-

anajuato, twee staten in het midden van 

Mexico waar het hart van de charrocul-

tuur klopt en waar paarden nog dienen 

om kuddes vee bijeen te drijven. Zes 

dagen lang voelen wij gringo’s ons ook 

een beetje charro – of charra in mijn 

geval – wanneer we de sporen vastbin-

den en op de rug van een quarterhorse, 

het cowboypaard zoals wij het kennen 

uit westernfi lms, of een criollo, een on-

verwoestbaar paardenras met Spaanse 

roots, een stukje Centraal-Mexico door-

kruisen. Dwars door cactuswoestijnen 

en desolate sierras, van haciënda naar 

haciënda. Met acht uur per dag in het 

zadel is dit een tocht voor de echte paar-

denliefhebbers. Gelukkig zit dat zadel 

even comfortabel als een fauteuil, met 

een schapenvel voor onder de billen en 

een soort hefboom vooraan, waar ik 

tijdens pauzes mijn ellenbogen op laat 

rusten, maar die eigenlijk bedoeld is om 

een kalf aan vast te binden nadat je het 

met je lasso hebt getackeld. Voor we ons 

paard toebedeeld krijgen, geeft Jorge, 

een cowboy van Mexicaans formaat, 

kort afgesneden dus, een woordje uitleg 

over de charros van Mexico. We rijden 

uiteraard ‘western’, zoals ze dat hier al 

eeuwenlang doen. Die rijstijl komt 

trouwens ook uit Centraal-Mexico 

en heeft zich tot in grote delen van de 

Verenigde Staten verspreid. En de char-

reada, de oorspronkelijke versie van de 

rodeo, wordt hier nog overal te lande 

uitgevoerd. Mexico is macho, zoveel is 

duidelijk, maar er bestaan ook nog altijd 

cowgirls. Deze vrouwelijke ruiters, jine-

tas, hebben zelfs hun eigen charreada-

discipline, de escaramuza. In principe 

doen ze hetzelfde als hun mannelijke 

collega’s, maar dan in amazonezit en 

gekleed in de schitterendste outfi ts. In 

mannenpak heten ze charras, in jurken 

met ruches zijn het adelitas. 

Lena, de vrouw van Jorge, heeft de looks 

van Laura Ingles uit Het Kleine Huis op 

de Prairie en ziet er ongeloofl ijk stoer 

Te paard door koloniaal Mexico
  Frida, Pancho Villa en tequila!

Hippo Revue klom in het westernzadel en ontdekte het échte Mexico. Het hart, ‘el corazón’, van de charro-
cultuur. En het epicentrum van de onafhankelijkheidsstrijd. Waar mannen compadres worden genoemd en 
vrouwen mamasita. Waar de cowboys vandaan komen, en tequila. En niet te vergeten: de mooist bewerkte 
lederen cowboylaarzen en chaps!

Na het regensei-

zoen wordt Mexico 

vanaf september 

betoverend groen

Koloniale Hacienda’s liggen in gans centraal Mexico verspreid
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uit in haar okergele lederen chaparreras 

met sliertjes eraan. Ze neemt me mee 

om kennis te maken met El Garrote, een 

grote voskleurige criollo ‘met veel bloed’. 

Volgens Lena zal ik mijn sporen niet no-

dig hebben de komende dagen. El Gar-

rote betekent ‘de baseballknuppel’.

Meneer de Haas en El 
General
De couleur locale swingt de pan uit tijdens 

onze eerste dag te paard, die ons naar onze 

eerste haciënda, ergens in de buurt van 

het stadje Lagos de Moreno brengt. We 

worden vergezeld door een aantal Mexi-

caanse ruiters die het een hele eer vinden 

om deze groep buitenlanders veilig door 

de cactuswoestijnen te leiden en die zich 

voor deze speciale gelegenheid met veel 

gevoel voor decorum hebben uitgedost. 

In het dagelijks leven zijn ze zakenman, 

bouwaannemer of advocaat, maar boven 

alles zijn ze verzot op hun paarden. En op 

mariachimuziek! Vooraan rijdt Alfredo 

op een schitterende Fries die luistert naar 

de naam El General. Op de billen van het 

glanzende zwarte paard heeft hij een an-

tieke cassetterecorder vastgebonden waar 

mariachiklassiekers uit schallen. El Ge-

neral is nog maar een jaar geleden samen 

met twintig andere Friese paarden uit Ne-

derland naar Mexico geïmporteerd. Zijn 

sokken is de indrukwekkende Fries in de 

Mexicaanse hitte kwijtgeraakt, maar in 

de plaats daarvan kweekte hij een aantal 

nieuwe eigenschappen. Op commando 

kan El General dansen, als een hondje 

neerzitten of voor dood liggen. Tijdens 

de picknick demonstreert paardentrainer 

José Guillermo zijn kunsten en mogen we 

om beurten even bovenop El General zit-

ten, die doodstil blijft liggen en met een 

vragende blik naar zijn baasje opkijkt. 

‘s Middags komen we erachter dat 

Don José eigenlijk zanger is en onder 

de artiestennaam ‘La Liebre’ in heel 

Mexico rancheras, folkloristische lie-

deren, ten gehore brengt. Hij heeft 

een stem als een Mexicaanse trompet 

en brengt zijn liederen met veel gevoel 

voor drama en romantiek. Terwijl onze 

paarden zich een weg banen tussen de 

manshoge cactusplanten die zo uit een 

Lucky Luke-strip geplukt lijken, en ik 

inzie dat die chaps niet voor de sier 

zijn, maar dienen om de cactusnaalden 

uit je dijen te houden, komt ‘de haas’ 

naast mij rijden om een liefdeslied in 

mijn oren te schallen. Mijn oren toete-

ren ervan, maar mijn paard stapt on-

verstoorbaar door.

Altijd tequila
‘Hay más tequila’, zegt Don Juan – tja, 

in Mexico zijn er mannen die echt zo 

heten! – met een Zorro smile, terwijl hij 

een vierkante fl es Cuadra vanonder zijn 

chaps vandaan haalt. Er is altijd tequila. 

De Mexicanen drinken het vuurwa-

ter gedestilleerd uit de agavecactus op 

elk moment van de dag. Zelfs bij hun 

avondeten, zoals de Fransen wijn drin-

ken. De enige drank die op kan tegen 

de hete Mexicaanse chili’s is dan ook 

tequila!

Hoe tequila gemaakt wordt, zien we de 

dag voor ons vertrek uit cowboystad 

Guadalajara in het gelijknamige dorpje. 

Elke zaterdag en zondag tuft de Tequila 

Express - op ‘El Chepe’ in de staat Chi-

huahua na Mexico’s enige passagiers-

trein - van cowboystad Guadalajara naar 

Santiago de Tequila, zo’n 70 km in de 

richting van Puerto Vallarta. Ergens on-

derweg wachten twee mannen te paard 

voor een spoorwegovergang en tikken 

even aan hun cowboyhoed als ik mijn 

camera op hen richt. Ik kan me levendig 

voorstellen hoe zo’n trein honderd jaar 

geleden nog met gemak overvallen werd 

door roversbendes te paard. 

De Tequila Express doorkruist met een 

slakkengangetje van 20 km per uur een 

surrealistisch landschap van agavevel-

De fiere Charro, José La Liebre, 

poseert graag in vol ornaat op één 

van zijn beste paarden
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den. Een golvende zee van grijsgroene 

stekelplanten, over de heuvels, zover 

het oog reikt. Er zijn wel 136 verschil-

lende soorten agave, waaronder de be-

roemde aloë vera die wonderen doet 

voor je huid. Alleen de blauwe, de agave 

tequilana is geschikt voor de tequila. 

Die doet dan weer wonderen voor je 

humeur. In Santiago de Tequila krijgen 

we een rondleiding op de haciënda San 

José del Refugio, waar de tequila van het 

merk Herradura volgens aloude traditie 

wordt gedestilleerd. De omgeving én de 

distillerij van Herradura behoren sinds 

2006 tot het Unesco werelderfgoed. 

Thuis bij Don Juan
Tegen de tijd dat we terug in de trein zit-

ten, heeft de tequila zijn werk gedaan. 

Alle passagiers haken in en brullen mee: 

Ayayayay, canta y no llores! De mariachis, 

stijlvol aangekleed in botonadura, van die 

typische zwarte mariachibroeken met zil-

veren gespen langs de naad, zijn de sterren 

van de dag, niet alleen bij het vrouwelijke 

deel van onze groep, maar vooral bij de 

Na een dag in het zadel lekker verpozen op een van de prachtige hacienda’s. Hacienda Sepulveda dateert uit 1684

Met de trein de “Tequila Express” 

sporen we van de cowboystad Gu-

adalajara door een surrealistisch 

landschap van agavevelden tot in 

het legendarisch dorpje Santiago 

de Tequila

het legendarisch

de Tequilae TequilTeq

gele

e

orpje Santiag

e
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Mexicaanse toeristen zelf. Mariachis zijn 

in Mexico – zoveel is duidelijk – superhel-

den. Naast charro of voetballer is maria-

chi worden voor een Mexicaan misschien 

wel het hoogste doel. 

Tegen zonsondergang rijden we het do-

mein van haciënda Cañada de Negros 

nabij het dorpje Purísima del Rincón, 

binnen. Ik bevrijd mijn ros van het zware 

zadel en tuig en word door Don Juan, 

de eigenaar die een beetje op Clint East-

wood lijkt, uitgenodigd voor de maaltijd. 

Die wordt geserveerd in de gewelfde pa-

tio aan de voorzijde van het schitterende, 

zachtgele gebouw dat begin 17de eeuw 

door de Spanjaarden werd gebouwd. Alle 

haciënda’s die de Spanjaarden in Mexico 

achterlieten, kenmerken zich door een-

zelfde architectuur: de slaapkamers liggen 

allemaal ensuite aan de voorzijde, daar-

achter bevindt zich een grote, betegelde 

patio en helemaal achteraan de eetkamer. 

Een haciënda heet ook pas haciënda als 

het gebouw over stallen met vee én een 

eigen kapel beschikt. Die van Cañada 

de Negros is schitterend. Ze werd on-

langs helemaal gerenoveerd, en een groot 

portret van Guadeloupe, dé Mexicaanse 

Maria, staart me bedroefd aan. Mexico 

is het meest katholieke land ter wereld, 

maar de paus is er niet welkom. Wijlen 

Johannes Paulus ligt de Mexicaanse be-

volking nog altijd na aan het hart, maar 

Paus Benedictus kan hun gestolen wor-

den. In de acht jaren dat hij kardinaal 

was in Mexico City heeft hij volgens de 

Mexicanen bitter weinig gedaan om het 

lot van de mensen in de sloppenwijken 

te verbeteren. 

Cañada de Negros dankt zijn naam aan 

de vele donkerhuidige slaven die tijdens 

de kolonisatie voor de Spanjaarden op 

de omliggende velden ploeterden. Te-

genwoordig is de haciënda een luxeho-

tel. Elf tot in de puntjes gerenoveerde 

kamers geven uit op een centrale bin-

nenplaats, waaraan ook een enorme 

keuken grenst, geheel betegeld met tra-

ditionele azulejos en een paar mollige 

mamasita’s achter de potten. 

‘Cuándo se come aqui?’
In het onvolprezen Lucky Luke-album 

‘Tortillas voor de Daltons’ probeert 

hongerbuik Averell Dalton zijn beste 

Spaans uit op de Mexicanen als hij wil 

weten wanneer hij aan tafel mag. Het 

komt eruit als koeakoeakikikome. De 

Mexicanen zelf spreken trouwens onge-

loofl ijk duidelijk en gearticuleerd. En de 

vraag zou trouwens eerder zijn: cuanto 

se come aqui? want de Mexicaanse keu-

ken is overvloedig en rijk. ‘s Ochtends 

ontbijten we met cowboyfood: bonen, 

spek, tomatensaus en tortillachips. En 

dan zadelen we opnieuw op voor een rit 

door de wonderlijke landschappen van 

het Mexicaanse binnenland. Ik dacht 

dat cactuswoestijnen kurkdroog waren, 

maar zo vlak na het regenseizoen (!) 

staan de velden vol gele, roze en paarse 

bloemen. Cosmos, zonnebloemen, as-

Mariachi muzikanten geven het beste van zichzelf tij-

dens de treinrit naar het dorp Tequila

Op elk moment van de dag drinken Mexicanen tequila. 

Zelfs tijdens hun avondeten, zoals Fransen wijn drinken. 

Don Juan met de fles in de hand had voor ieder van ons 

een fles tequila in de zadeltassen voorzien
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ters en margrieten. Mijn paard is er dol 

op en grijpt elke kans aan om zijn buik 

vol te eten, waarbij er telkens een paar 

lange bloemen uit zijn mond blijven 

bungelen: zo lijkt El Garrote een beetje 

op Jolly Jumper.

We fl irten met de grens tussen Jalisco 

en Guanajuato, rijden dan weer eens 

in de ene staat, dan weer in de andere. 

Maar één opvallende reusachtige tafel-

berg blijft ondertussen bijna constant 

in ons vizier. Het is de Mesa de los Gi-

gantes, die volgens onze gids Pedro bij 

de locals bekend staat als landingsplaats 

voor UFO’s. Mexicanen weten er alles 

van: in de jaren negentig werd er in het 

land een mysterieuze golf van UFO’s ge-

signaleerd. En graancirkels kennen ze er 

ook, maar wij rijden deze ochtend langs 

uitgestrekte maïsvelden. De maïs wordt 

niet zoals bij ons met een combine, maar 

met de hand geoogst, om de kolven niet 

te beschadigen. In Mexico is maïs geen 

dierenvoeder, maar dagelijkse mensen-

kost in alle mogelijke bereidingen, zoals 

maïssoep en zoet maïsbrood. Het door 

de ijle lucht en het felle zonlicht haarfi jn 

afgelijnde berglandschap wisselt voort-

durend en ‘s middags houden we halt 

voor een idyllische picknick in een heus 

cactusbos. Honderden zilvergroene ste-

kelplanten met duizenden vertakkingen 

torenen boven mij en mijn paard uit. 

Deze suguaros kunnen wel acht meter 

hoog worden. 

Gezicht van de Aarde
Elke haciënda die we onderweg aan-

doen, heeft zijn eigen karakter en sfeer. 

We banen ons een weg door een labyrinth van cactusbossen

Het paard is in Mexico vandaag de dag 

nog altijd een werkpaard, Charro’s 

drijven te paard kuddes vee bijeen
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Rancho Jaramillo is de oudste haciënda 

die we bezoeken, maar ze is nog altijd 

in bedrijf. Het wit met ossenbloedrode 

bastion uit de zestiende eeuw heeft vol-

gens eigenaar Don Reynaldo ooit nog 

toebehoord aan Doña Marina, oftewel 

La Malinche, de Azteekse geliefde van 

conquistador Hernan Cortés. Hun zoon 

was de symbolische eerste ‘mesties’, en 

daarom wordt La Malinche ook wel de 

‘moeder van het Mexicaanse volk’ ge-

noemd. Maar verreweg de sympathiek-

ste indruk maakt op mij een haciënda 

met de onuitspreekbare naam Tlalixcoy-

an. Het is een Azteekse naam die vrij ver-

taald ‘Gezicht van de Aarde’ betekent. 

Hier worden we door de sympathieke 

Don Pablo gastronomisch onthaald met 

een Mexicaanse feestmaaltijd. Het ene 

na het andere traditionele gerecht komt 

op tafel: rode en groene poblano chili 

gevuld met kaas, chipotle chili’s, ‘atole’ 

bonen met room, cactussalade, en-

chiladas en huisgemaakt limoenijs. Don 

Pablo laat ons kennismaken met de te-

quila almendrado, met amandelsmaak, 

maar wie wil, kan de tequila ook eens 

afwisselen met exotische alternatieven 

als fl uogroene alfalfadrank, hibiscusthee 

of tamarindesap. Geen wonder dat de 

Mexicaanse regering vond dat haar tra-

ditionele keuken, die je overigens niet 

mag verwarren met de Noord-Ameri-

kaanse tex-mex, een plaatsje verdient op 

de lijst van werelderfgoed.

De oergezellige veranda vol planten en 

oude houten (schommel-)stoelen. van 

Haciënda San Rafael lijkt wel een stuk 

Charro’s kennen hun vak en zijn één van de beste paardenkenners ter wereld

Picknicken op z’n Mexicaans
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decor uit de fi lm Frida. Een beetje verval-

len, maar authentiek. De muren van het 

gebouw kleuren zalmroze in het licht van 

de ondergaande zon als wij er moe maar 

voldaan arriveren. We hebben er maar 

liefst acht uur over gedaan, geen gemak-

kelijke dag, want de tequila eist zijn tol. 

De twee doñas van dienst, een moeder en 

een dochter die samen de haciënda uit-

baten, ontvangen ons allerhartelijkst met 

hapjes en drankjes. Er is door een stroom-

onderbreking even geen warm water voor 

de douche, maar dat zijn zorgen voor 

morgen: ik kan nog net mijn laarzen uit-

trekken voor ik in een diepe slaap sukkel.

Pancho Villa en Sancho 
Panza
De volgende dag zetten we koers naar een 

van de meren van Lagos de Moreno. De 

vlakke velden vol bordeauxrode sorghum, 

manshoog maïs en felgekleurde bloemen 

hebben plaatsgemaakt voor kale sierra’s 

waarin alleen de schaarse nopales, cactus-

sen met grote oranje vruchten, beschut-

ting bieden tegen de blakerende zon. Ik 

moet denken aan de fi lm Babel, en de scè-

ne waarin de Mexicaanse babysit van Brad 

Pitt en Cate Blanchett hun twee kinderen 

achterlaat in een soortgelijk desolaat ge-

bied. Je zou hier zonder water nog geen 

dag overleven. We stijgen nu fl ink langs 

een onmogelijk smal bergpad en even la-

ter trippelen we zigzaggend langs de steile 

wand van een canyon en hebben we een 

oneindig zicht over de verre omgeving. 

We lijken wel fi guranten in een western. 

Ergens ver beneden ons ligt het meer met 

de kleine houten huisjes waar we van-

nacht logeren. Onderweg is een abarrote, 

een soort winkeltje-van-sinkel, onze enige 

bevoorradingsplek waar we even afstap-

pen voor een frisse Corona. We hebben 

zelf ook van alles bij ons in de zadeltassen: 

water in de veldfl es, sandwiches met gua-

camole en tomaat, zonnebrandmiddel en 

Compeed tegen de blaren waar een aan-

tal onder de ruiters inmiddels op zitten. 

Mijn zadelpijn wordt gelukkig verzacht 

door een dik schapenvel, dat Jorge mij na 

de eerste dag met een dikke knipoog gaf 

toen hij mij pijnlijk kreunend naast mijn 

paard zag strompelen. Even cowgirls get 

the blues... 

Jorge – die door zijn vrienden Pancho 

wordt genoemd en inderdaad wel wat 

van de Mexicaanse revolutieheld Pancho 

Villa wegheeft – is zelf geen watje. De 

avond tevoren stak hij nog een paar hele 

oranje habanero chili’s, de heetste die er 

bestaan, in zijn mond. Bij mij breekt het 

Gigantische velden Margaritabloemen. Mijn paard is er dol op en grijpt 

elke kans aan om zijn buik vol te eten

Belgische gringo’s en Mexicaanse charro’s samen op stap door het vredige 

binnenland

Geregeld passeren we typische dorpjes. Hippo-Trek reisleider Paul 

Coudenys reed erdoor en zag dat het goed was
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zweet al uit en schiet mijn tong spontaan 

in brand alleen al door ernaar te kijken, 

maar Jorge kauwde er lustig op en slikte 

ze zonder verpinken door. ‘Alleen maar 

show!’ smaalden zijn compadres. Pancho 

rijdt een paar dagen lang met ons mee, 

helemaal vooraan de groep op een klein 

ezeltje. Met een grijns om zijn lippen en 

een dikke puro-sigaar uit zijn mondhoek 

lijkt hij eigenlijk nog het meest op Sancho 

Panza van Don Quichot.

De cabannes aan het eenzame, ijskoude 

meer zijn rudimentair ingericht, maar het 

is er lekker warm en gezellig. ‘s Avonds 

wordt onze barbecue opgeluisterd door 

zang en dans van als indianen verklede 

lokale jongeren. Een beetje kitsch, maar 

het enthousiasme druipt eraf en het duurt 

niet lang of we hossen zelf ook mee, al 

was het maar om onszelf warm te houden 

in de kille woestijnnacht.

Mexicaanse dorpjes in deze streek zien er-

uit alsof ze door een Hollywood-fi lmcrew 

zijn neergepoot. De lage, pastelkleurige 

huizen met cactuspotten op het dak en 

roodwitgroene vlaggetjes aan de deu-

ren, de witgekalkte barokke kerkjes met 

krullende sierlijsten, de verroeste ijzeren 

watermolentjes, ze lijken wel van bord-

karton, bedacht door een setdresser met 

een overdosis nostalgie. Alleen het tum-

bleweed, de plukken woestijngras die in 

westerns altijd door dit soort gehucht-

jes waaien, ontbreekt. Maar de mensen 

zien er ‘echt’ en doorleefd uit, met diep 

onder sombrero’s weggestopte gegroefde 

gezichten. En de kinderen zijn om op te 

eten. We bezoeken een schooltje waar wij 

gringo’s niet méér bekijks zouden hebben 

gekregen als we in plaats van uit onze za-

dels uit een UFO waren gestapt. 

Paarden aan het zwembad
Wat ‘charro zijn’ nu precies inhoudt, 

ontdekken we in Haciënda La Labor, 

waar we de voorlaatste nacht door-

brengen. Strikt gesproken is La Labor 

een ganadera, een veestoeterij. 

Buiten in de arena etaleren de twee 

kleinzonen des huizes die middag hun 

kunsten in de charrerería. De char-

ros doen staande op hun paard de 

raarste trucs met hun lasso, halen het 

ene kalf na het andere veulen onder-

uit en berijden zelfs een jonge, dolle 

stier. De laatste van de acht verschil-

lende disciplines heet El paso de la 

Muerte, de dodensprong. Een van de 

jongens springt in volle galop van het 

ene op het andere paard. Hun moeder, 

de mooie Lorena die zelf als charra al 

hoge ogen gooide, staat erbij te glun-

deren. Haar jongste spruit, Andrés, is 

amper elf jaar! Ik wil het mijn eigen 

kind liever niet zien doen.

Onze laatste dag in het zadel is een 

‘makkie’. Slechts dertig kilometer zijn 

we verwijderd van onze laatste be-

stemming: Santa Maria de los Lagos, 

opnieuw in de staat Jalisco. Nadat we 

een brede, kolkende rivier zijn over-

gestoken, komen we op privéterrein 

en even later krijgen we zicht op het 

zalmroze adobe façade van Haciënda 

Vader, zoon en kleinzoon van de Hacienda “La Labor” ontvangen ons als 

koningen op hun landgoed

Wat “Charro zijn” nu precies in-

houdt, ontdekken we in Hacienda 

La Labor. Charro Andrés amper 11 

jaar, leert van zijn oudere broer 

van 14 de knepen van het vak
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Sepúlveda, een boutique hotel met 

spa. Wij Belgicanos, zoals onze Mexi-

caanse gidsen ons inmiddels hebben 

gedoopt, krijgen de negen master sui-

tes toebedeeld, Sepúlveda is een im-

mens landgoed, genoemd naar een ze-

kere Juan de Sepúlveda, die in de tijd 

dat Jalisco nog Nieuw-Gallicië heette, 

zomaar eventjes 171 hectaren grond 

cadeau kreeg van de Spaanse koning. 

Het haciënda-resort is bijzonder fo-

togeniek en daarom een geliefd adres 

voor honeymooners. Op de buiten-

plaats, waar wij onze paarden voor de 

laatste keer hebben afgezadeld, wordt 

een jong koppeltje, Amerikaanse ne-

wly weds, op een paar paarden – dui-

delijk de braafste van de stal – gehesen, 

klaar voor een ritje rond het domein. 

Heel even komt de cowgirl opnieuw in 

me naar boven en voel ik een steekje van 

jaloezie. Maar dan meldt een van mijn 

compadres dat er een rondje margari-

tas geserveerd wordt aan het zwembad. 

Snel verruil ik net als mijn reisgenoten 

mijn paardrijbroek en botten voor een 

zwempak en slippers, en haast ik mij, 

een beetje onelegant door de spierpijn, 

naar het zwembad. Trouwens, ik hoef 

nog altijd geen afscheid te nemen van 

mijn paard want in dit luxeresort wor-

den de stallen van het zwembad geschei-

den door een dikke glazen plaat, wat het 

merkwaardige eff ect oplevert dat ik in 

mijn bikini nieuwsgierig aangestaard 

word door mijn eigen El Garrote.

Shoppen
Lederwaren in Léon
De stad Léon in Guanajuato is hét han-

delscentrum van lederwaren met een 

enorm aantal outletstores voor handge-

maakte schoenen, laarzen en handtas-

sen. Maar in heel de staat vind je alles 

wat een cowboy zoal nodig heeft voor 

een prikje. Cowboyhoeden koop je hier 

vanaf 10 euro, handgeweven, wollen 

poncho’s voor zo’n 20 euro, chaparreras 

(lange lederen chaps met sliertjes langs-

zij) kosten zo’n 35 euro, een paar lederen 

cowboy boots heb je voor 20 euro. Een 

mooie, authentieke winkel voor cowboy 

gear vind je in Lagos de Moreno bij El 

Malecon, Paseo de la Rivera nr. 11.

Drinken
Tequila ala Méxicana
Tequila drinken ze in Mexico met een 

beetje limoen en een snufj e zout, waarbij 

je eerst het zout van je hand – of van een 

warme vrouwenhals, dixit Don Juan – 

oplikt en vervolgens een shot tequila in 

je keel giet. Meteen daarna bijt je in een 

partje citroen. Een typisch Mexicaans 

alternatief is de bandera (vlag), waarbij 

je achtereenvolgens een shot tequila, een 

shot limoensap en een shot tomatensap 

drinkt. Tequila smaakt voller dan wodka 

Typisch Mexicaans straatbeeld in de door Unesco beschermde dorpen

Centre de Loisirs de Tertry
Charmant & Familiaal Hotel

©

“LEVEN ALS GOD IN FRANKRIJK”“LEVEN ALS GOD IN FRANKRIJK”

Beste Paardenvrienden, 

Ons 13° seizoen Tertry start  dit jaar  op 30 april  2009   tot 
half november 2009. 

““Onze leuze = Leven als God in  FrankrijkOnze leuze = Leven als God in  Frankrijk”,”,  indachtig en 
vermits we naast ons hippisch gebeuren nogal berucht zijn 
voor ons losbandig bourgondisch leven aldaar,  gaan we 
dit jaar, nog ietsjes verder met  naast onze gebruikelijke  
ruiter- en menritten,  enkele  speciallekes die we tijdens deze 
verblijven, bij inlassen :  

* 12-13-14 juni * 12-13-14 juni =  Weekendje topgastronomie, met 
de jonge beloftevolle “topchef Kwinten Boelen” aan het 
fornuis. Een (h)eerlijke, maar lichte keuken met toch nog 
dat tikkeltje meer!!!  

*  26-27-28 juni*  26-27-28 juni   =  Speciaal voor  Kaas- en Wijnliefhebbers. 
Wij vergasten “Alain Chancerel”  notoir  wijnkenner, in ons 
midden. Wijndegustatie/ Blind Proevenwedstrijd/ Uitleg   
en vraagstelling/ Top-kasteelwijnen bij de maaltijden, als 
tevens ontdekking van betaalbare pareltjes,...   
zonder bijbedoelingen van aankoop, enkel GENIETEN  ! 

* 3 - 4 - 5 juli * 3 - 4 - 5 juli = Champagneweekend, met proeverijen van 
diverse champagnes, als tevens maaltijden aangepast aan deze 
“godendrank”. Laat ons maar zweten, we zullen wel  afkoelen,...

* 16-17-18 oktober* 16-17-18 oktober   =  Wildseizoen, proef de herfst en de 
smaak van echt wild,.... 

Consulteer onze website www.tertry.tk online, voor de nog 
mogelijke vrije plaatsen van deze 4 uitzonderlijke weekends.
Zoals alle andere “normale” weekends, omhelzen deze 
bovenstaande, eveneens het volpension van vrijdagavond 
tot zondagnamiddag, dranken bij de maaltijden inbegrepen, 
en in dit geval de betere topwijnen, als tevens de dagelijkse 
apérostop... / Kamers blijven vrij tot zondagavond.
Prijs exclusief eventueel gewenste activiteiten = € 295,-/
volwassene € 140,- /kind tot 14 jaar.

Hopelijk tot dan, je kan een hippisch weekend niet vollediger
bedenken,...
Karintje en Luc en kinderen.

Micro-klimaat
Paarden • Koetsen • Pony’s • Mountain-bikes

VLAAMSE UITBATERS  Reservaties & Info
Tel. (kantooruren) (053) 76 61 11 • Fax (053) 78 55 48

PS: Nieuw vanaf heden: Verkoop van de “Rolls Royce” PS: Nieuw vanaf heden: Verkoop van de “Rolls Royce” 
onder de Poolse koetsen. (meer info, zie site)onder de Poolse koetsen. (meer info, zie site)

Toerisme.indd 135Toerisme.indd   135 25/03/09 15:4825/03/09   15:48



T
O

E
R

IS
M

E

of gin en drijft je hartritme lichtjes op, 

zodat je je na een paar shots een beetje 

speedy Gonzalez voelt. Wie verzot is op 

tequila moet zeker ook eens tequila-ijs 

proeven, op het centrale plein van Do-

lores Hidalgo.

Proeven
Kip met chocoladesaus
Mole poblano is een van Mexico’s be-

roemdste gerechten. Mole komt uit het 

nahuatl, de taal van de Azteken, en be-

tekent gewoonweg ‘saus’. Het wordt ge-

maakt met verschillende soorten chili pe-

pers – ancho, pasilla, mulato en chipotle-,

amandelen, chocolade, oregano, geroos-

terde avocadobladeren, broodkruim, ui 

en knofl ook. Alle ingrediënten worden 

vermalen en ingekookt tot een dikke 

saus die vervolgens wordt geserveerd 

bij gekookte kalkoen of kip. Een ietwat 

aparte, maar pikante combinatie. ■

Tekst & Foto’s: Jakobien Huisman

Tijdens deze unieke rondreis te paard in 

koloniaal Mexico maak je kennis met 

de zeer levendige  charro (cowboy)  cul-

tuur. Je reist als het ware terug naar de 

tijd van de Mexicaanse revolutie, treedt 

in de voetsporen van de revolutionair en 

Mexicaanse held Pancho Villa en ont-

dekt er het echte, authentieke Mexico. 

Iedere avond kom je aan op een andere 

koloniale haciënda of rancho waar de 

tijd is blijven stilstaan. Je bezoekt ook 

Mexico City en de piramides van Teo-

tihuacan, het Zócalo-plein met kathe-

draal en de enorme muurschilderingen 

van Diego Ribera in het Palacio Nacio-

nal. Na de paardrijtocht bezoek je door 

Unesco beschermde dorpen en stadjes 

zoals San Miguel de Allende, Dolores 

Hidalgo en Guanajuato, waar je logeert 

in goede 4* hotels in Mexicaanse en ko-

loniale stijl. Bij het bezoek aan Guada-

lajara hoort ook een rit met de ‘Tequila 

Express’ (www.tequilaexpress.com.mx) 

naar het beroemde dorpje Santiago de 

Tequila. 

Meer info over deze fantastische reis vind 

je op: www.xplore360.com (doorklikken 

op ‘paardrijden’) Hippo Revue & Hippo-

Trek gaan naar Mexico van 30 september 
tot 13 oktober (14-daagse).

Wij vlogen met Aeromexico vanaf Parijs 

naar Mexico City en vervolgens door naar 

Guadalajara. www.aeromexico.com

Beste periode: De staten Jalisco en Gu-

anajuato liggen in een regio die ‘Mexico 

de altura’ (rond de 1500 meter boven 

zeespiegel) wordt genoemd, en hebben 

het hele jaar door een aangenaam mild 

klimaat met een gemiddelde temperatuur 

die schommelt tussen de 10 en 24° C.

Geld: 1 euro is ongeveer 15 pesos. In de 

grote steden zijn er voldoende geldauto-

maten, maar voor onderweg neem je voor 

de zekerheid best wat US dollars mee.

Documenten: Voor Mexico heb je een 

internationale reispas nodig die nog min-

stens 6 maanden na terugkomst geldig is. 

Info: www.xplore360.com

www.hippotrek.com

www.visitmexico.com.mx

Tel: 050/61.17.85 info@xplore360.com 

Tijd d i k d i d i T k M i 30 b
Mee met HIPPO-TREK naar MexicoMee met H ar Mexico-TRE

Patrick Lapere bvba

Dé specialist in PAARDENPISTES

Patrick Lapere bvba
Murissonstraat 192
8930 Rekkem
Tel. 056/31.33.79
Fax. 056/31.49.23
GSM 0475/42.83.95
info@laperegrondwerken.be
www.laperegrondwerken.be
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