
Nieuwsbrief	januari	2016
2016	wordt	een	jaar	met	vele	mooie	wandelingen	en	een
verdere	ontwikkeling	van	de	Trail.
De	inzet	van	onze	vrijwilligers	is	groot	waardoor	er
dit	jaar	nog	vele	dromen	gerealiseerd	kunnen	worden
zoals	oa	een	wandeling	van	5000	km	van	Noordzee	naar
Zwarte	Zee	en	een	nieuw	uit	te	komen	Oostenrijkgids.
	

Nieuwjaarsreceptie

Hapjes,	drankjes,	gezellige	wandelaars,	wat	wil	een
mens	nog	meer?
	

Informatie	over	onze	website.

Op	www.sultanstrail.nl	zijn	vele	verbeteringen
aangebracht.	De	agenda	van	2016	is	weer	up	to	date	en
zal	regelmatig	bijgehouden	worden.	
Mochten	jullie	een	aankonding	willen
plaatsen	stuur	deze	dan	aan	iris@sultanstrail.com.	Ook
is	het	aan	te	raden	naast	de	nieuwsbrief	de	agenda	te
raadplegen	voor	de	laatste	informatie	over	ons	aanbod
van	reizen	en	evenementen.	In	de	nieuwsbrief	is	er	al
vaak	een	link	aangebracht.
	
We	zijn	er	trots	op	dat	de	hele	site	al	vertaald	is	in
het	engels.	Arjan	heeft	hier	veel	werk	aan	gehad,
namens	het	team:	dank.
Aan	een	Griekse	en	Servische	vertaling	wordt	momenteel
hard	gewerkt	door	ons	team	buitenland.
In	de	engels	versie	is	de	FAQ	funktie	verbeterd,	oa
een	onderverdeling	per	land.	Ook	hiervoor	zijn
aanvullingen	natuurlijk	van	harte	welkom.	Ook	deze
kunnen	verzonden	worden	aan	iris@sultanstrail.com.	

In	onze	webwinkel	kunt	u	kaarten	in	PDF	formaat	kopen,
evenals	GPS	coördinaten	en	Sultan's	Trail	hoeden,
petten	en	paspoorten.

Het	moge	duidelijk	zijn	dat	het	echt	de	moeite	waard
is	onze	site	te	bezoeken!
	

Wandel-	en	fietsbeurzen
-	20	en	21	februari	wandel-	en	fietsbeurs	in	Utrecht
-	27	en	28	februari	wandel-	en	fietsbeurs	in	Antwerpen
Het	spreekt	voor	zich	dat	we		weer	van	de	partij	zijn.
Indien	je	ons	team	wilt	versterken:	graag;	wil	je	je
dan	even	bij	Sedat	aanmelden	op	info@sultanstrail.com?
We	hebben	mooi	promo-materiaal.	En	het	geeft	je	ook	de
mogelijkheid	bij	andere	organisaties	te	buurten.	Het
is	een	verrijkende	ervaring.		
	

Vrijwilligersbijeenkomst

Op	7
februari	is	weer	onze	halfjaarlijkse	vrijwilligers
bijeenkomst.	Hier	kunnen	we	ervaringen	uitwisselen,
nieuwe	plannen	maken	en	stroomlijning	aanbrengen.
Vrijwlligers	zijn	de	basis	van	onze	organisatie,
zonder	hen	zouden	we	in	het	geheel	niet	bestaan.
Daarom	zijn	we	zo	blij	dat	steeds	meer	mensen	zich	bij
ons	aangesloten	hebben.	Dus	het	wordt	een	gezellig
samenzijn	met	soep	en	broodjes.
We	verwachten	onze	vrijwilligers	en	eventuele
belangstellenden	vanaf	12	uur	op	de	Hagestraat	10	in
Haarlem.
	

Wandelingen	in	het	zuiden	van
Nederland.

Afdeling	Limburg	heeft	zijn	wandelagenda	voor	2016	al
klaar.	Dus	zet	de	volgende	data	vast	in	je	agenda,
want	de	wandelingen	van	Lei	en	Rita	zijn	echt	het
meewandelen	waard.	Nadere	informatie	volgt	later.
-	5	maart,
-	5	juni;
-	3	september
-	27	november

Beschrijving	van	wandeling	van	5	maart.	

GEIJSTEREN	BEGEESTERT
Hierbij	nodigen	Rita	Heijnen	en	Lei	Scheffer	jullie
uit	voor	een	wandeling	door	het	prachtige	Limburgse
landschap	nabij	de	Maas	en	aan	de	grens	met	Brabant
Deze	fraaie	15	km	lange	wandeling	is	werkelijk	een
pareltje	en	voert	door	het	Landgoed	Geijsteren,	langs
prachtige	bossen,	statige	lanen	en	mooie	vennen.	Het
700	hectare	grote	landgoed	is	al	sinds	1806	in	bezit
van	de	familie	de	Weichs	de	Wenne	die	oorspronkelijk
afkomstig	is	uit	Wenne	in	Sauerland.
De	familie	kwam	begin	1800	naar	Nederland	en	werd	in
de	Nederlandse	adel	opgenomen.	Er	zijn	nog	diverse
boerenhoeven	die	eigendom	zijn	van	de	baron	en	behoren
tot	het	landgoed.	Ze	zijn	herkenbaar	aan	de	zwart-
witte	luiken.
Midden	in	het	bos	ligt	de	St.	Willibrorduskapel,
daterend	uit	1680.	Hier	zou	de	bisschop	vroeger	hebben
gepredikt	en	gedoopt.	In	de	kapel	bevindt	zich	een
Willibrordusbeeld	uit	het	midden	van	de	17e	eeuw	en
een	retabel	uit	de	18e	eeuw.	Aan	de	Oostrumse	beek	die
door	het	bos	slingert	en	verderop	uitmondt	in	de	Maas
ligt	de	Rosmolen,	een	voormalige	watermolenhoeve	uit
1667.	Deze	werd	gebruikt	om	rogge	te	malen.	Het
waterrad	is	in	1975	vernieuwd.	Op	het	landgoed	treft	u
ook	stuifduinen	die	doen	denken	aan	de	Maasduinen	aan
de	overkant	van	de	Maas.	Heerlijk	glooiend	met	naald-
en	loofbossen	en	enkele	mooie	vennen	en	heidevelden.
Vlak	bij	de	Maas,	bij	wandelknooppunt	27,	ligt	op	het
landgoed	de	ruïne	van	kasteel	Geijsteren.	Deze	is	aan
het	einde	van	de	Tweede	Wereldoorlog	door	de	Engelsen
gebombardeerd,	in	de	veronderstelling	dat	er	nog
Duitsers	in	het	kasteel	verbleven.	Het	werd	zodanig
vernietigd	dat	de	familie	geen	mogelijkheden	zag	om
het	te	herbouwen.	In	2004	is	begonnen	met	de
consolidatie	van	de	overblijfselen.	In	2012	werden	de
werkzaamheden	voltooid	en	kan	men	goed	zien	wat	de
contouren	van	het	kasteel,	met	daarop	de	ronde	toren
en	de	ingangspoort,	zijn	geweest.

Afspreekpunt	Station	Blerick	om	half	elf
	

Rectificatie	Bulgarijewandeldata.

In	de	laatste	Nieuwsbrief	van	2015	hebben	data	gestaan
voor	de	drie	geplande	Bulgarijereizen	voor	2016	en
daar	is	een	foutje	in	geslopen.	De	juiste	data	zijn:
-	24	juni	tot	en	met	8	juli	Borino-Kardzhali	voor	1100
euro	(ticket,	overnachtingen,	transfers,	drankjes
niet-alcohol,	bagagevervoer).	Let	op	er	komen	nog	wat
extra	uitgaven	bij	voor	alcholische	dranken	en
eventuele	privetransfers	(zoals	een	taxi	als	je	de
wandeldag	eerder	afbreekt).	Je	dagrugzak	moet	groot
genoeg	zijn	om	spullen	voor	maximaal	drie	dagen	te
kunnen	bevatten.	Gemiddeld	zo’n	20	kilometer	per	dag
door	het	mooie	Rodopigebergte
-	5	tot	en	met	15	augustus	Sofia	naar	Rilaklooster.
Deze	10-daagse	bieden	we	aan	voor	850	euro	onder
vergelijkbare	voorwaarden	als	hierboven	beschreven.
Direct	vanuit	de	Bulgaarse	hoofdstad	tegen	de	steile
wand	op	en	onder	de	skiliften	door	naar	het	hoogste
punt	van	het	Vitoshagebergte.	Dan	afzakken	naar	een
hoogvlakte	en	weer	omhoog	naar	het	Rilagebergte	met
het	wereldberoemde	gelijknamige	klooster	dat	op	de
UNESCO-werelderfgoedlijst	staat.
-	14	tot	en	met	24	oktober	van	Ardino	naar
Ivaylovgrad.	Over	de	‘Duivelsbrug’	en	daarna	blijven
we	in	grote	lijnen	de	rivier	de	Arda	volgen	langs	de
gierenkolonie	bij	Madzharovo	om	te	eindigen	bij	de
Griekse	grens	bij	Ivaylovgrad.	Ook	deze	10-daagse
bieden	wij	aan	voor	850	euro	en	onder	vergelijkbare
voorwaarden.	Deze	mooie	herfstreis	stond	de	vorige
keer	ten	onrechte	voor	augustus	aangekondigd.

Voor	alle	drie	de	reizen	is	de	inschrijving	geopend.
Je	kunt	je	inschrijven	of	meer	details	vragen	aan
Bulgarijecoordinator	Arjan	Schuiling
(arjans@cerberus.nl)	Hij	staat	samen	met	Sedat	Cakir
op	de	Fiets-	en	Wandelbeurs	in	Utrecht	(20	en	21
februari).
Op	zaterdag	20	februari	verzorgen	Sedat	en	Arjan	samen
een	lezing	over	wandelen	in	Bulgarije.	Om	de	reizen	te
kunnen	laten	doorgaan	hebben	we	minimaal	vijf
deelnemers	nodig	per	reis	tot	een	maximum	van	negen
deelnemers.	Des	te	eerder	belangstellenden	zich
inschrijven	des	te	eerder	is	er	duidelijkheid	over	het
doorgaan	van	de	reizen.

Arjan	Schuiling	Bulgarijecoordinator	Sultan’s	Trail,
(arjans@cerberus.nl)
	

Markeren	in	Hongarije

In	vorige
stukjes	heb	ik	mezelf	voorgesteld	als	Ton	Buijs,	ik
ben	voor	de	Sultans	trail	de	route	aan	het	uitzetten
tussen	Kaposvár	en	Pécs.	De	route	heeft	al	aardig	vorm
gekregen,	zodat	de	volgende	stap	gezet	kan	worden	en
wel	naar	het	markeren	van	de	route.
Daarvoor	ben	ik	op	zoek	naar	mensen	die	me	een	week
willen	komen	helpen	tussen	6	en	15	mei	2016,	we	gaan
dan	het	genoemde	stuk	wandelen	en	natuurlijk	vooral
markeren.	Op	korte	termijn	is	het	programma	en	de
prijs	van	deze	vakantie	bekend.

In	de	vorige	nieuwsbrief	hadden	we	het	over	ons
verblijfdorp	Almamellék.	We	vervolgen	van	hieruit	de
route	naar	Szulimán.	Szulimán 	inderdaad	genoemd	naar
de	beroemde	sultan	waar	onze	wandelroute	naar	genoemd
is.
In	1566	belegerde	Süleyman	op	weg	naar	Wenen	de	burcht
van	Szitgetvár.	Op	de	plek	waar	hij	naar
alle	waarschijnlijkheid	zijn	kamp	opsloeg	ligt	nu	het
plaatsje	Szulimán.	Behalve	de	naam	is	er	hier	niets
meer	te	vinden	van	de	Sultan.	Dat	verandert	als	we	de
route	vervolgen	nadat	we	door	de	heuvels	ook	Csertő
gepasseerd	zijn	met	een	schitterend	uitzicht.	Daar	aan
de	voet	van	de	heuvels	is	een	grote	gedenkplaats	van
de	slag	die	bij	Szigetvár	plaats	vond.	Daar	staan	twee
enorme	hoofden	van	Süleyman	en	Miklós	Zrínyi,	de
tegenstander	van	de	sultan	in	de	slag	om	Szigetvár.
Er	is	in	dit	deel	van	Hongarije	geen	dorp	of	stad	te
vinden	die	geen	Miklós	Zrínyistraat	of	plein	heeft.
Deze	Hongaarse	held	viel	op	het	laatst	vanuit
Szigetvár	met	380	man	het	leger	van	de	sultan	Süleyman
aan	van	80,000	man.	Duidelijk	hoe	dat	afgelopen	is.
Dat	vinden	de	Hongaren	minder	belangrijk,	gevoelig
voor	historie	is	hun	Zrinyi	een	held	die	je	overal
tegen	komt.	In	Szigetvár	wordt	hij	jaarlijks	groots
herdacht	met	vele	festiviteiten,	waaronder	het
naspelen	van	de	slag	en	in	de	avond	een	open	lucht
opera.

Na	het	monument	gaan	we	de	route	vervolgen	langs	de
beek	Alma.	Om	eerlijk	te	zijn	is	dit	wel	het	minst
interessante	deel	van	de	route,	maar	gelukkig	is	het
maar	voor	een	paar	kilometer.	Maar	als	we	dat	achter
de	rug	hebben	komen	we	in	het	eerder	genoemde
Szigetvár	waar	diverse	interessante	historische	punten
zijn	en	een	mooi	thermaal	zwembad	waar	we	onze
vermoeide	voeten	en	spieren	kunnen	ontspannen.
Daarover	in	de	volgende	nieuwsbrief,	waarin	meer
concrete	info	over	de	markeer	vakantie	in	mei.
	

Informatie	van	Henk	Juffer	over
Roemenië.

Ook	in	2016	zullen	er	weer	veel	mogelijkheden	zijn	om
van	het	mooie	Roemenië	te	genieten.

-	24	april	t/m	29	april:	we	gaan	het	deel	tussen
Szeged	en	Timisoara	verkennen	en	markeren.	Hiermee
wordt	de	aansluiting	tot	stand	gebracht	tussen	het
Hongaarse	en	Roemeense	deel	van	de	Sultan’s	Trail.
-	Wandelarrangement	van	30	april	t/m	7	mei
-	5	september	t/m	18	september:	we	wandelen	circa	200
kilometer	tussen	Ghelari	(provincie	Hunedoara)	en	de
prachtige	cultuurstad	Sibiu.	Onderweg	veel	aandacht
voor	cultuur	en	natuur	(Karpaten!)	en	we	overnachten
meestal	in	leuke,	kleine	pensions.	Bagagevervoer	is
mogelijk.	Door	de	goede	verbindingen	is	het	ook	een
optie	slechts	een	deel	van	dit	traject	mee	te
wandelen!
De	exacte	datum	en	het	doorgaan	van	deze	reis	is
nog	onder	voorbehoud	o.a.	in	verband	met	wijzigingen
in	vliegschema’s.	Vervoer	met	eigen	auto	of	trein	is
uiteraard	ook	een	mogelijkheid.

De	verschillende	reizen	hebben	verschillende
omschrijvingen	en	doelen,	met	als	gevolg	ook
verschilende	prijzen.
Op	de	website	van	de	Sultan's	Trail	kan	je	hier	meer
over	lezen	of	even	mailen	of	bellen	met	Henk.
jufferhenk@hotmail.com	06	2113	9001
	

Wandelreis	van	de	Franciscaanse
beweging.

De	Fransiscaanse
beweging	organiseert
van	26	april-	10	mei
een	wandelreis	in
Turkije	van	Edirne
naar	Istanbul.
Deze	reis	is	met
bagagevervoer	en	de
overnachtingen	en
eetgelegenheden
worden	gereserveerd.
Iedereen	die	wil	kan
zich	hierbij
aansluiten.
Volgens	overlevering
heeft	Franciscus
tijdens	de	vijfde
kruistocht	in	1219
een	bezoek	gebracht
aan	Sultan	Malek-al
Kamil	van	Egyprte.
Hij	was	erg	onder	de
indruk	van	deze
ontmoeting	en	noemde

de	moslims	"een	geschenk	van	God".	
Terwijl	Süleyman	op	oorlogspad	was	is	de	Sultan's
Trail	dus	ook	een	pad	van	vrede	en	verzoening.
	

Van	de	monding	van	de	Noordzee
naar	de	monding	van	Zwarte	zee

Wim	van	Miltenburg
is	een	ervaren	lange
afstandswandelaar,
gezond	en	in	staat
duizenden	kilometers
te	lopen.
Op	1	maart	2016	start
hij	zijn	wandeling
van	Hoek	van	Holland,
de	monding	van	de
Rijn	in	de	Noordzee,
naar	de	monding	van
de	Donau	in	de	Zwarte

Zee	bij	de	plaats	Tulcea	in	Roemenië.
Vandaar	wandelt	hij	langs	de	kust	van	de	Zwarte	Zee
naar	Istanbul.	Een	tocht	van	5000	km.
Dit	alles	natuurlijk	via	de	Sultan's	Trail.
Deze	reis	heeft	een	doel	gekregen:	zoveel	mogelijk
geld	ophalen	voor	het	Helen	Dowling	Instituut.
www.hdi.nl

Pelgrimeren	en	het	Helen	Dowling	Instituut:		"a
perfect	match".
Om	de	tocht	van	de	Noordzee	naar	de	Zwarte	Zee	te
combineren	aan	een	hoger	doel	dan	alleen	het	wandelen
zelf,	speelt	al	sinds	mijn	reis	in	2014	naar	Rome	en
terug.	Vanuit	de	overtuiging	dat	een	gezonde	geest
bijdraagt	aan	een	gezond	lichaam,	loop	ik	voor	HDI.	De
medische	en	psycho-sociale	behandeling	van	kanker	is
het	meest	effectief	als	je	als	mens	sterk	staat.	Een
goed	gevoel	van	eigenwaarde	helpt	fysieke	genezing	en
het	dragen	van	de	last	van	de	ziekte.	Het	Helen
Dowling	Instituut	staat	voor	die	missie.
Elke	bijdrage	is	welkom,	mede	namens	het	Helen	Dowling
Instituut,	!
	

www.	nkbv.nl
Goed	verzekeren	moet
echt!

Iedereen	heeft	het
wel	eens	meegemaakt:
een	onverwacht
ongeval	tijdens	de
wandeling.	Het	kan
jezelf,	een	van	je
wandelgenoten	of		een
derde	overkomen.	Je
denkt	dat	je	alles
onder	controle	hebt,
maar	toch	gebeurt
het.	Op	een	trail	als
de	Sultan's	Trail	is
die	kans		niet

echt	verwaarloosbaar.	Je	loopt	soms	op	kleine	paadjes,
helling	op	en	helling	af,	doorkruist	riviertjes,	of
moet	soms	een	steil	stukje	nemen.En	dat	alles	in	heel
verschillende	weersomstandigheden.	Glibberen,
steenslag,	het	zou	allemaal	kunnen	gebeuren.
Weet	wél:	het	gaat	bijna	altijd	goed.Maar	als	het	niet
goed	gaat.	moet	je	geholpen	kunnen	worden.
De	normale	reisverzekeringen	dekken	de	kosten	vaak
niet	wanneer	je	off-road	bent	en	soms	ben	je	ver	van
de	bewoonde	wereld	en	wil	je	toch	geholpen	worden	en
voor	de	kosten	gedekt	zijn.
Een	op	dit	gebied	erg	goede	verzekering	is	de
reisverzekering	van	de	NKBV	(Nederlandse	Klim	en
Bergsportvereniging)	die		een	goede	dekking	geeft	ook
buiten	de	gebaande	paden.	Om	de	prijs	hoef	je	het	niet
te	laten:	€29,75	p.j.	Alleen	is	er	is	maar	één	maar,
je	moet	wel	lid	van	de	NKBV	zijn	of	dat	worden.
(nkbv.nl).
Als	je	ergens	anders	een	verzekering	met	een
gelijksoortige	brede	dekking	vindt	dan	is	dat
natuurlijk	ook	goed
Het	lopen	zonder	goede	verzekering	kan	jou	of	ook	je
partners	in	risico	(denk	ook	aan	zaken	als
aansprakelijkheid!)problemen	geven	Dus	of	je	nu	alleen
loopt	of	in	een	groep:	onze	stelling	is:
VERZEKEREN	MOET
	

Colofon
Eindedactie:	Tine	Lambers.
Bijdragen	van	Rita	Heijnen,	Arjan	Schuiling,	Ton	Buys,
Thomas	Hontelez,	Tine	Lambers,	Ton	Roos	en	Wim	van
Miltenburg.
De	Sultan's	Trail	nieuwsbrief	verschijnt	maandelijks.
Wil	je	ook	een	artikel	schrijven?	Mail	ons	dan	je
tekst	van	maximaal	250	woorden	vóór	de	15e	van	de
maand	naar	info@sultanstrail.com.	We	vinden	het	leuk
als	je	ook	een	foto	meestuurt	voor	bij	je	artikel!
De	redactie	maakt	een	selectie	uit	het	ingezonden
materiaal.

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

	 Deze	e-mail	is	verzonden	met
nieuwsbriefprogramma	Laposta 	
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