UIT LOGEREN
RIDE BY THE SEA
Wielemakersbaan 6
4371 PM Koudekerke
www.ride-by-the-sea.com

Buitenrijden

Ranch-

gevoel aan de kust
Het kloppende geluid van hoeven op
hard zand, wind door de manen, uitstappen aan een lang teugeltje, benen
koelen in het zilte sop en dan een
prachtige zonsondergang. Hoeveel
mooier kan een buitenrit worden?

Faciliteiten voor paarden
• Vier ponyboxen
• Negen paardenboxen
• Camerasysteem
• Overdekte spuitplaats met
warm en koud water
• Zadelkamer met alarm,
afsluitbare zadelkast (eigen
slotje meenemen)
• Twee buitenbakken (50 x 35)
• Longeercirkel /roundpen
• Tien zandpaddocks met
stromend water, eventueel
te verkleinen
• Een XL paddock met stenen
ondergrond en inloopstal
• Een XL zandpaddock voor
koppels
• Weide voor gastpaarden
• Cutting machine voor
westernruiters
• Parkeergelegenheid voor
trailers en veewagens
Verzorging
• Stalbodem stro
• Dagelijks uitgemest
• Paddocks worden mestvrij
gehouden
• Onbeperkt hooi
• Voeren in overleg
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G

ek genoeg telt Nederland
niet veel ‘high spec’ paardenlogies aan het strand.
Ride by the Sea in het Zeeuwse
Koudekerke is dan ook een aangename ontdekking. Ooit werden
hier ponykampen georganiseerd –
twee oude groepsaccommodaties
zijn nog stille getuigen van die tijd
– maar sinds Corné en Petra Nieuwkerk er de scepter zwaaien, heeft het
terrein een upgrade gemaakt. Nieuwe
stallen, ruime paddocks, twee buitenbakken, en een vakantiehuis om van
te houden: het Zeeuwse Boeren Huisje
is het paradepaardje van Corné en
Petra. Het is ruim, fris, en comfortabel,
eigenlijk precies wat je van een huis
aan zee mag verwachten. Maar het
allerleukste van Ride by the Sea is toch
wel dat het echt right by the sea ligt:
vanaf het terrein leidt een ruiterpad
direct naar het strand. Achthonderd
meter stappen langs een prachtige
duinroute en dan het uitgestrekte
Noordzeestrand van Walcheren.
Piekfijn decor
Dat Petra iets met western heeft,
wordt duidelijk in de receptie.
‘Welkom in de Saloon’, lacht
de Zeeuwse. De ruimte is compleet
in westernstijl ingericht – inclusief 
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Buitenrijden

Faciliteiten voor gasten
• Vrijstaande vakantiewoning
• Drie tweepersoons slaapkamers (een met extra
bedstee voor een kind)
• Slaapbank in de woonkamer
• Twee toiletten
• Twee badkamers met
douche en wastafel
• Volledig geoutilleerde
woonkeuken
• Woonkamer met tv
• ‘Klompenkot’ voor laarzen
en jassen
• Twee terrasjes en tuintje
• Gebruik van het privézwembad (in overleg)
• Speeltoestellen voor
de kleinsten
• Kippen en een varkentje
– helpen voeren mag
• Saloon
• Veranda
• Westernshop
• Honden toegestaan,
mits onder appèl

bar en houten tafeltjes – en bevat als
bonus een kleine westernshop met
zelf geïmporteerde must haves en
allerhande hebbedingen. De Saloon
biedt toegang tot het overdekte
terras met uitzicht op de paddocks,
buitenbakken en weides. Ook hier
weer het onvervalste ranch-gevoel,
zelfs de twee Australian Cattle Dogs
lijken figuranten in dit piekfijne
decor. De paarden in de paddocks
kauwen loom op hun hooi, Petra’s
Shetlandpony’s staan op een kluitje
te soezen. ‘Wij houden van relaxed’,
zegt Petra. ‘Gastpaarden voelen zich
hier meestal snel op hun gemak,
daar zorg ik wel voor. Kinderen en
gasten zonder paarden komen niet
bij de paddocks. De paarden zien
elkaar en nemen elkaars rust snel
over. Ze hebben altijd iets te knabbelen en staan lekker buiten. Eventueel
ook ’s nachts, al hebben we natuurlijk nieuwe binnenboxen.’

Hoefslagarrangement

exclusief voor lezers
• Logeren in het Zeeuwse Boeren Huisje
(maximaal acht personen)
• Overnachtingen voor vier paarden, incl.
stalling en verzorging

3 overnachtingen
met 4 paard
en

slechts

€ 500,86
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Geldig: november t/m maart
Weekend € 500,Midweek € 600,-

Vorkje prikken
Gasten hoeven niets zelf te doen:
Petra mest de stallen uit, houdt
de paddocks schoon en voert.
‘Het geeft mij voldoening om te zien
dat paarden hier ontspannen en
gewoon paard mogen zijn. Mijn
streven is om de paarden altijd net
iets beter naar huis te sturen, dan dat
ze kwamen.’ Ook gasten kunnen
rekenen op Petra’s service: een
routekaart en haar mobiele nummer
liggen standaard klaar. En indien
gewenst, kan er een gids mee tijdens
de buitenrit. Ook fijn: wie het vooraf

aangeeft, kan ’s avonds in de Saloon
een hapje eten of ’s ochtend aanschuiven bij het ontbijtbuffet. ‘Ik leg bij het
ontbijt standaard boterhammenzakjes
neer voor een lunchpakketje’, aldus
Petra, die weet dat de zeelucht
hongerig kan maken.
Hoewel op het terrein dus meerdere
accommodaties zijn, leent het
Zeeuwse Boeren Huisje zich prima
om je in terug te trekken. Het is huis
is vrijstaand en geschikt voor
maximaal acht personen. Kokkerellen en eten in de woonkeuken,
bankhangen in de stijlvolle woonkamer, zonnebaden in de tuin…

Sommige gasten voelen zich zo thuis
dat ze zelfs meerdere weken achtereen boeken. Petra snapt dat wel:
‘Dit leven, hier op deze prachtlocatie,
is voor velen een droom. Voor mij
eigenlijk ook, dat besef ik me iedere
dag. Als veertienjarig meisje begeleidde ik hier buitenritten van
het ponykamp, zoveel jaar later is
het ons eigen bedrijf. We hebben
nog genoeg plannen, het Zeeuwse
Boeren Huisje is de standaard waar
we alle logies naartoe gaan
brengen. Luxe voor paard en ruiter,
dat maakt een vakantie toch wel
compleet.’


Routes
Voor een strandrit ‘heen en terug’, is natuurlijk geen routekaart nodig.
Wie meer van Walcheren wil zien, kan gebruikmaken van een knooppuntensysteem. Via http://m.routes.vvvzeeland.nl stel je eenvoudig zelf
een route samen. Ride by the Sea is nummer 61.
Toegang tot het strand
Het strand waaraan Ride by the Sea ligt, is het gehele jaar door toegankelijk voor ruiters. Van 1 mei tot en met 1 oktober geldt een verbod tussen
10.00 uur en 19.00 uur, de overige maanden is er geen tijdslimiet.
Petra: ‘In de vakantieperiode is het sowieso niet aan te raden om overdag
op het strand te rijden in verband met de vele badgasten. Een verfrissende
ochtendrit of een verkoelende avondrit is dan verstandiger.’
Clinics
Petra is gediplomeerd westerntrainer. Leren rijden en respectvol omgaan
met paarden zijn haar uitgangspunten. Wie wil, kan eens kennismaken
met deze tak van sport door tijdens de vakantie een les te bespreken.
Ook worden regelmatig clinics op het terrein gehouden, wellicht iets
om rekening mee te houden bij het plannen van een vakantie.
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