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Wandel mee op de Sultan's Trail

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief april 2019
Beste George,
Heerlijk die zon, dus erop uit!
In deze nieuwsbrief de volgende items:
we zijn trots op onze nieuwe app
het info paket wordt nader uitgelegd
de voordelen van het vriend zijn van onze Trail wordt besproken
Aladin reist naar China
Arjan vertelt over hoe hij bij de Sultans Trail terechtgekomen is?
Max hield een lezing bij Genootschap van St.Jacob
waarschuwing voor teken
de wandeling van Els
Veel leesplezier gewenst.

App ontwikkeld voor de Sultans Trail
Mooi nieuws! Onze trailcoördinator Max Smits heeft samen
met het bedrijf Ubicarta een app ontwikkeld, die de hele Sultans
Trail omvat, ingedeeld in dagetappes.
In deze app vind je niet alleen de route, met de relevante
afstanden, maar veel meer, zoals informatie over
overnachtingsplaatsen, restaurants, vervoer, bijzondere punten
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/mhawy1dw5p/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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enz. Je kunt bijvoorbeeld vanuit de app gewoon je overnachting
regelen.
Voordeel van deze app is dat je de Sultans Trail kunt lopen op
duidelijke kaarten en je precies kunt zien waar je loopt. Ook de
relevante afstanden zijn precies te volgen, als ook de
hoogtelijnen enz. enz.
De app draait op Android en kan worden gekocht via de Google
Play Store door Sultans Trail in te typen. De normale prijs is
€9,99-. Tot onze spijt is voorlopig deze app nog niet beschikbaar
voor Apple.
Mensen die zich als nieuw lid opgeven krijgen deze app gratis
(daarover later meer), alle geregistreerde leden kunnen de app
ook gratis downloaden nadat ze een persoonlijke code hebben
aangevraagd bij mij?
Wees een early bird en download snel!
Ton Roos.

Sultans Trail Information Package
Wie zich wil voorbereiden op een trektocht over de Sultans Trail
doet er goed aan het Informatiepakket te raadplegen, door in onze
webshop de Free Download hiervan aan te klikken. Dit geeft toegang
tot een vrij toegankelijke Google Drive Folder waar de nieuwste
versie van de trail kan worden opgehaald. Deze Google Drive folder
bevat een subfolder `GPS-tracks 115 stages` waarin alle tracks van
de hele trail zijn opgenomen. Dit zijn niet alleen de tracks van de
hoofdroute, maar ook de alternatieve.
Het tracknummer van de hoofdroute bestaat uit een sectienummer
1-6, gevolgd door het volgnummer van de track in de betreffende
sectie. Dus track 2.2. betreft de tweede track van sectie 2 BratislavaBudapest en loopt van stuwdam in de Donau naar Bodiky.
Alternatieven worden gekenmerkt door een alphabetisch
‘volgnummer’, track 2.3a1 is alternatief “a” voor route 2.3 en daarvan
de eerste etappe (a1). Op dit betreffende stukje zijn drie
mogelijkheden uitgewerkt.
Wie alle routes, overnachtingen, bezienswaardigheden e.d. vooraf wil bestuderen doet er goed
aan het kmz-bestand “Sultanstrail 2019.kmz” op te halen en in te lezen in Google Earth. Dit
bestand bevat alle tracks en locaties die onderweg van belang kunnen zijn. Google Earth laat je
hier op een makkelijke manier mee omgaan. Deze informatie is in kmz-formaat ook te gebruiken in
de App van je telefoon.
Makkelijker is het natuurlijk om voor onderweg de Sultans Trail App aan te schaffen in Google Play
Store. Dan heb je alle informatie handzaam paraat, in je telefoon.
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/mhawy1dw5p/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Max Smits.

Word ook Vriend van de Sultans Trail en krijg de gratis
app!
Vriend van de Sultans Trail
Jarenlang spraken we over "deelnemers van de Sultans Trail",
maar eigenlijk dekte dat de lading niet en klonk het ook een
beetje saai. Dus hebben we deze benaming gewijzigd in
“vrienden van de Sultans Trail”. Vrienden die het ons mogelijk
maken om de Trail verder inhoud te geven, nader te
ontwikkelen, activiteiten te ontplooien en ook vooral om meer
bekendheid te krijgen, zodat meer interesse ontstaat voor de
Trail en voor het gebied waar deze door loopt.
Het is daarbij zeker leuk en waardevol om Vriend van de Sultans Trail te worden:
Je krijgt de nieuwe app, die Max samen met Ubicarta heeft ontwikkeld (zie hiervoor het artikel
"app ontwikkeld voor de Sultans Trail".
Je krijgt het gewilde petje van de Sultans Trail.
Je krijgt het paspoort van de Sultans Trail, dat onderweg bestempeld kan worden.
Je komt in aanmerking voor de Ferman: een erecerti caat voor wandelaars die ten minste
vanuit Edirne naar Istanbul hebben gelopen of vanuit So a naar Istanbul zijn ge etst, waarna je
naam in het Fermanregister wordt vermeld.
en natuurlijk krijg je goede adviezen over de route vanuit ons kantoor om succesvol onze Trail
te volgen.
Ben je een etser dan krijg je in plaats van de app, een korting van €5,-op beide Pirola
etsuitgaven van de route van Wenen naar Belgrado en van Belgrado naar Istanbul.
En dan hebben we het nog niet eens over de periodieke bijeenkomsten over de Sultans Trail, die
mensen de gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten en misschien wel gezamenlijk een nieuwe tocht
te organiseren.
Wil je ook Vriend van de Sultans Trail worden? Meld je dan aan via onze website, of mail ons met je
NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Geef daarbij aan of je de gratis app wilt of dat je
etser bent en de korting wil op beide Pirola uitgaven.
Vriend van Sultans Trail, word je voor €23,95 plus eenmalig €10,- inschrijfkosten. Voor je partner
en kinderen tot 18 jaar kost het €18,50 per jaar, plus eenmalige inschrijfkosten.
Ton Roos.

Aladin op weg naar China.
Eerder heb ik met het NIVON wandeltochten
gemaakt evenals een Interrailreis door het
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/mhawy1dw5p/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Oostblok. Ik wilde meer zien van de landen,
de dorpjes en de natuurgebieden. Het plan
ontstond als backpacker de zijderoute naar
China te gaan lopen. Op de bergsportcursus
van het NIVON kwam het advies gebruik te
maken van bestaande langeafstandsroutes.
De routes die ik tot nu heb gebruikt zijn de
E8, Jerusalem Way en de Sultans Trail.
Na veel voorbereiding kwam de dag dat ik op
pad ging, vanuit mijn toenmalige woonplaats
Velp. Het voelde raar om alles achter te laten.
Ik was dat jaar afgestudeerd en wilde deze
reis maken voor aan het werk te gaan.
Gedurende de reis maakte ik gebruik van Couchsur ng en andere hospitality netwerken. Dit
houdt in dat mensen gratis onderdak aanbieden en vaak ook maaltijden. Ik was aangenaam
verrast door de hartelijkheid en gastvrijheid van de mensen waar ik verbleef. Zo werd ik
meegenomen naar b.v. een dansavond of tuinfeest. Eénmaal kreeg ik zelfs de sleutel van een
appartement zonder de gastheer te zien. Zo kreeg ik een inkijkje in het lokale leven van de
bevolking. Wanneer er geen Couchsur ng adres te vinden was kampeerde ik en soms zelfs in de
sneeuw. Iedere dag droeg ik de tent met me mee plus alle andere spullen, waardoor de backpack
21 kilogram woog. Per dag liep ik 16 tot 22 kilometer.
Vlakbij de grens van Oostenrijk, in Bayern Duitsland, liep mijn vriendin een paar dagen mee. De
wals dansend gingen we de grens met Oostenrijk over. Rond de jaarwisseling kwam ik aan in
Wenen, vanwaar ik de Sultans Trail nam. Het Pilis gebergte tussen Esztergom en Budapest maakte
veel indruk; het was een prachtig natuurgebied, maar de tocht was zwaar. Ik moest in de
gesmolten voetstappen van voorgangers lopen om niet van de berg af te glijden. Vanwege een
sterfgeval moest ik mijn reis afbreken en terugkeren naar Nederland. Al mijn reisverhalen vind je
terug op mijn blog.
Aladin.

Arjan 2e deel, van drieluik.
* Hoe ben je bij de Sultans Trail terecht
gekomen?
De eerste keer dat ik de naam Sultans Trail
tegenkwam was in een artikel van de
Volkskrant van 4 juni 2011 getiteld: Het pad
van de Sultan. Een artikel dat ik nog altijd heb
bewaard. Het jaar daarop zou ik als
onderdeel van een Nederlands team naar de
Bulgaarse hoofdstad So a gaan voor de WK
racketlon een sport waarbij je tegen 1 tegenstander achtereenvolgens een tafeltennis-, een
badminton-, een squash- en een tenniswedstrijd speelt en dan bepaalt wie de meeste punten heeft
gemaakt. Ik wilde aan dat WK een wandelvakantie koppelen en ging in Haarlem voor de eerste
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/mhawy1dw5p/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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maal op audiëntie bij Sultan Sedat en vroeg hem of ik het Bulgaarse gedeelte van de Sultans Trail al
kon lopen. Sedat antwoordde dat het allemaal nog erg in de pioniersfase verkeerde en liet mij op
kaarten voor mij toen nog onbekende gebergten zien als Vitosha, Rila en de Rhodopen.
Uiteindelijk kregen we voor dat WK racketlon in So a geen Nederlands team bij elkaar, maar ik
besloot toch naar Bulgarije af te reizen en had daar één van mijn leukste vakanties ooit.
Weer een jaar later, we zijn inmiddels in 2013 beland, rondde ik met succes een opleiding als
reisleider af. Ik besloot in een opwelling opnieuw bij Sultans Trail aan te kloppen met de zeer open
vraag of ik iets voor de Stichting zou kunnen betekenen. Sedat had bedacht dat hij per land dat
door de Trail wordt doorkruist een landencoördinator wilde aanstellen en vroeg mij of ik zo’n
coördinator wilde worden. Ik was nogal verrast door het voorstel en kon me er nog niet zoveel bij
voorstellen maar ja als ik dan toch mocht kiezen dan graag Bulgarije.
Arjan Schuiling.

Levendige belangstelling voor de Sultans Trail
Er was grote belangstelling bij de leden van
het Genootschap van St.Jacob regio den
Haag, waar Max Smits op 6 april een verhaal
hield over de Sultans Trail, die hij
karakteriseerde als een “Weg van
verwondering”. Geen pelgrimsroute als de
Camino de Santiago, met een aansprekende
bestemming als ‘betekenis-gever’, maar wel
een langeafstandswandelroute met een
belangwekkend thema, namelijk 500 jaar
Ottomaanse aanwezigheid in Europa en wat
dat heeft gedaan met de mensen, de regio
evenals de sporen die dat heeft getrokken in het natuurlijke en culturele landschap.
Na a oop van de lezing was het onderwerp nog goed voor een langdurige en geanimeerde
discussie in het afsluitende Café St. Jacques. Gevraagd werd o.a. of het veilig was, hoe moeilijk het
terrein, waar de Slaven eigenlijk vandaag komen, wat er nog te zien is uit de Ottomaanse tijd, wat
die Ottomanen nog meer hebben achtergelaten, hoe dat nu zit met de Turkse bevolking in de
Rhodopen? Leuke thema's om in volgende nieuwsbrieven eens uit te werken (redactie).
Max Smits.

Teken
Helaas zijn de wandelaars en etsers, zeker
in het voorjaar, niet alleen op de route. Er
zijn, zeker in het voorjaar, ook teken. Deze
teken veroorzaken o.a. op de Balkan,
Oostenrijk en Duitsland de gevaarlijke ziekte
encefalitis.
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/mhawy1dw5p/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Voor een volledige bescherming heeft u drie
vaccinaties nodig. De tweede
tekenencefalitis vaccinatie volgt meestal vier
weken na de eerste. De derde inenting tegen
FSME volgt na zes tot dertien maanden. De
beschermingsduur van de FSME vaccinatie is
na drie vaccinaties minimaal drie jaar.
Wij raden je dan ook aan kontakt op te
nemen met het reizigersspreekuur in je woonplaats.

Op 12 mei op pad van Amersfoort naar Scherpenzeel.
Zelf ben ik 12 mei met een groep aan het wandelen in
Hongarije maar de wandeling hier in Nederland gaat gewoon
door.
Albert neemt het over, want het is heerlijk wandelweer. We
lopen in 19 km van Amersfoort naar Scherpenzeel (een Trage
Tocht van Auteur Rob Wolfs), zie deze link.
We treffen elkaar vóór 10.30 uur op station Amersfoort
Fijn als je Albert even laat weten dat je meegaat:
0619690059
Els van Looy.

********
Wil je de Sultans Trail steunen? Boek dan je volgende hotel via ons.
Op meerdere pagina's op onze website staat Booking.com vermeld. Gebruik deze gerust. Dit heeft
geen effect op je Booking.com 'Genius' punten, maar levert ons ook wel extra's op.

********

Colofon
De titel van dit blok
Hoofdredactie: Tine Lambers en George Truijen
Bijdragen van: Anton Roos, Els van Looy, Max Smits, Arjan Schuiling, Aladin en Tine Lambers.
Schrijf ook voor onze nieuwsbrief!
De Sultans Trail nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Wil je ook een artikel schrijven? Mail 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 voor bij je artikel meestuurt! De redactie maakt een
selectie uit het ingezonden materiaal.

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/mhawy1dw5p/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Volg ons

Facebook

Twitter

Share

Google+

Tweet

YouTube

Booking

+1

Share

Contact

Steun ons!

St. Sultans Trail - A European Cultural
Route
Hagestraat 10
2011 CV Haarlem

Doe een donatie
Word vrijwilliger
Like ons op Facebook
Website Sultans Trail
Boek je volgende reis hier

E-mail: info@sultanstrail.com

Deze e-mail is verstuurd aan george.truijen@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u info@sultanstrail.com toe aan uw adresboek.

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/mhawy1dw5p/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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