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Wandel mee op de Sultans Trail - A European Cultural
Route

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief mei 2019.
Beste George,
Deze maand lopen en etsen er veel mensen over de Trail, is natuurlijk prachtig met alle
ontluikende bloemen, We krijgen ook meldingen van regen, dus modderige tracks. Hier in
Nederland is het kouder, maar gelukkig droger.
Om je in huis al te verheugen op je volgende tocht plaatsten wij verschillende verslagen.
Wij doen niet alleen aan de Kerstfelicitaties maar ook aan die van het Suikerfeest. Dus: Ramazan
Bayraminiz Mubarek Olsun/Gezegend Suikerfeest. Het is een uitbundig feest met veel gezelligheid
van familie, vrienden en kenissen. Én er mag weer de hele dag gegeten worden!
Veel leesplezier met de volgende stukken:
* Bob Smit is onze nieuwe vrijwilliger voor de cartogra e
* Weer verder met de lentewandeling van 2019 van Dunaföldvar naar Apatin
* Deel 3 van Arjans vierluik
* Marcel over zijn tocht naar Jeruzalem
* Erwin etste van Wenen naar Belgrado
* Weer een mooie publicatie, dit maal in Grote Routepaden.
* Nieuws over de website, over ons archief en het aanleveren van copy
* En natuurlijk de informatie van onze secretaris.

Onze nieuwe vrijwilliger Bob Smit stelt zich voor.
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/hvpuvcbydy/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Mijn naam is Bob Smit. Sinds een aantal
weken houd ik mij bezig met het intekenen
van paden en wegen voor de Sultans Trail.
Ik ben hier terecht gekomen via de
Vrijwilligersorganisatie Haarlem voor Elkaar.
Het lijkt mij een uitdaging de Sultans Trail
ook een keer te etsen. Mijn hart ligt
namelijk bij het maken van etsreizen. Zo
heb ik in het verleden met mijn vrouw in
Vietnam en China ge etst, de Mont Ventoux
meerdere malen beklommen en dit jaar staat
een etsreis door Andalusië op het
programma.
De foto is gemaakt op een vliegveld in Vietnam.
Bob Smit.

De Lentegroepswandeling 2019 is een succes
geworden, elk jaar een stukje verder
Helaas hadden we enige afzeggingen, maar dat maakte het
genoegen voor de overblijvers niet minder. Vanaf
Dunaföldvár in Hongarije zijn we langs de Donau gelopen,
door het Woud van Gemenc naar Mohács. Daar hebben we
een rustdag gehouden die door sommigen is gebruikt om een
bezoek te brengen aan Pécs en door anderen voor een
bezoekje aan het slagveld van Mohács, waar Sultan Süleiman
in 1526 de Hongaarse koning verpletterend heeft verslagen,
met als gevolg dat grote delen van Hongarije onder
Ottomaanse heerschappij kwamen te vallen en voor de
Sultan de weg naar Wenen vrij kwam te liggen. In de 150 jaar
Ottomaans bewind, die op deze veldslag volgde werd de
Hongaarse bevolking in oorlogshandelingen gehalveerd.
Na Mohács hebben we onze tocht vervolgd richting Servië, waar we Bezdan en Sombor hebben
aangedaan, voordat we de tocht in Apatin met een passend drankje (Rakia) hebben afgesloten, aan
de oever van de Donau, bij het licht van de ondergaande zon.
Wie verder geinteresseerd is in deze tocht kan onze Polarsteps reportage raadplegen.
Max Smits

Arjan, derde deel van zijn vierluik.
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/hvpuvcbydy/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Hoe vul je het coördinatorschap in?
Ik schreef vorige keer al dat ik weinig idee
had wat zo’n coördinatorschap zou inhouden
maar de praktijk is geworden dat ik inmiddels
vijf keer een groepsreis heb begeleid naar
Bulgarije.
Bij de eerste reis, in 2014, heeft Sedat in
samenwerking met Mihaela Kircheva, mijn
steun en toeverlaat in Bulgarije, alle
voorbereidingen verricht. Mihaela en Sedat
liepen beiden gelukkig een aantal dagen met onze groep mee, want weliswaar was ik opgeleid om
groepsreizen te begeleiden maar ik had geen ervaring in het gidsen op ongemarkeerde routes.
Tijdens de eerste edities was er nog veel sprake van trial and error: verdwalen, late aankomsten,
ondoordringbare braamstruiken etc. Ik besloot na die eerste keer elk traject dat ik zou begeleiden
ten minste één te verkennen maar al bij de eerste verkenningstocht in juni 2014 ging het ink mis.
Ik kukelde een meter of 5-6 naar beneden en moest door Bulgaarse reddingswerkers uit een droge
rivierbedding worden gevist met een gebroken onderarm, gekneusde ribben en een diepe
vleeswond. De verkenning die ik van plan was, bleef de eerste dagen dan ook beperkt tot de
ziekenhuisgangen van provinciehoofdstad Smolyan. Natuurlijk een nare ervaring maar ook een
gebeurtenis waaraan ik mijn eerste Bulgaarse vrienden heb overgehouden.
Loop je liever in een groep of alleen?
Na de hierboven beschreven ervaring loop ik bij voorkeur niet meer alleen in de bergen. De
groepen leveren een hoop gezelligheid op. Verder is mijn ervaring tot nu toe dat wandelaars over
het algemeen niet al te klagerig zijn aangelegd, als het pad plots is versperd door omgehakte
bomen, een brug is verzwolgen door hoog water waardoor je enkele kilometers moet omlopen, of
twee mensen opeens een bed moeten delen bij gebrek aan genoeg 1-persoonsbedden klaagt
niemand.
Zonder dat ik dit vaak expliciet heb besproken met mijn wandelaars ontstaat vaak een onderlinge
solidariteit waarbij iedereen wel in zijn eigen tempo loopt maar de snelsten regelmatig wachten
totdat de achtersten weer zijn bijgesloten. Moeilijke passages zoals het oversteken van
snelstromende riviertjes zijn vaak ook erg goed voor het groepsproces.
Arjan Schuiling Bulgarijecoördinator Sultans Trail

Marcel Schuurmans, over zijn tocht naar Jeruzalem.
Op 1 april 2019 vertrok ik vanaf de luchthaven van Wenen voor
deel 2 van mijn pelgrimstocht naar Jeruzalem.
Door een gelukkig toeval vernam ik een jaar geleden over het
bestaan van de Sultans Trail. De keuze was snel gemaakt, want
het is goed over het eigen culturele muurtje te kijken, als
pelgrim ben je immers nieuwsgierig naar het verhaal van de
ander, vooral naar dat van de Ottomanen en de invloed van de
Islam.

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/hvpuvcbydy/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Het ontdekken van Ottomaanse sporen is altijd een vreugde o.a.
de moskee in Esztergom, een vredesmonument aan de Donau,
de tombe van Gül Baba en nog veel meer minder bekende
minaretten. En dan zijn er ook nog de grootsheid van de
Donauvlakte en de prachtige heuvels voor Boedapest.
De weg zelf zit vol verrassingen. Een keer gaan de schoenen uit
wegens een overstroming. Boeren ploegen soms stukjes pad
om, rijke Hongaren plaatsen een poort, de natuur overwoekert
hier en daar een deel van het pad. Bij regenweer is het moeilijk
lopen in de velden door de modder. Je prijst je gelukkig dat je
kunt uitwijken naar het etspad langs de Donau.
Ik maakte kennis met de Hongaarse grenspolitie die een linie
heeft opgebouwd langs de grens met Servië en Kroatië om migranten tegen te houden. Illegaal
kom je Hongarije niet uit. Ik werd tweemaal gecontroleerd. Bovendien was ik zo naïef om te gaan
schuilen in één van hun wachthuisjes wegens de regen.
Nu ben ik net de grens met Servië over. Volgende keer vertel ik meer over markante
ontmoetingen.
Marcel Schuurmans, jullie zuiderbuur op de Trail.

Hans Luiten en Erwin Lutteke op de ets van Wenen
naar Belgrado.
Waar een bezoek aan de ets en
wandelbeurs al niet goed voor is. We waren
overtuigd van onze keuze om via de
Limesroute richting Istanbul te etsen. Na
een jn gesprek met Sedat over de Sultans
Trail hebben we dat snel losgelaten, het
routeboekje gekocht en ons verheugd op ons
eerste deel van een tweeluik: een mooie en
culturele etstocht van Wenen naar
Belgrado. Op vrijdag 19 april met de
nachttrein naar Wenen en na een nachtje
kamperen met de tocht begonnen. Via
Bratislava naar Boedapest om via Kroatië in
Servië te belanden. In een zin al zoveel
bestemmingen en dat is ook een van de jne
aspecten aan deze route. Veel landen, mooie
steden, verschillende culturen en vooral veel geschiedenis, heel veel geschiedenis onderweg.
Sedat heeft een route samengesteld die je langs de overblijfselen van de Osmaanse tijd brengt.
Geregeld bordjes Veloroute 6 en/of Donauroute gezien, maar niet voor lang want de Sultans Trail
neemt dan snel een of andere afslag naar een dorpje waar weer een overblijfsel uit de Osmaanse
tijd te zien is. De Sultans Trail route gidst je door een deel van de Balkan wat toch heel anders is
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/hvpuvcbydy/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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dan Nederland. We merken dat de politiek sterk beheersd wordt door de (recente) geschiedenis;
in Hongarije bemerken we een (in ons ogen soms ongezonde) hang naar het verleden en de
burgeroorlog in voormalig Joegoslavië is nog sterk zichtbaar in het landschap en bij de mensen.
Veel om over te praten en te overpeinzen bij de stukken etsroute in de natuur.
De route brengt je geregeld op mooie onverharde paden, mits het droog is. Bij regenachtig weer
raden we je aan om toch een omweggetje te zoeken. Wij hebben enkele keer de zware klei tussen
de banden en spatborden moeten weghakken om weer verder te kunnen.
Overnachtingsplekken vinden is in het geheel geen probleem, booking.com helpt daarbij. We
hebben helaas maar enkele keren kunnen kamperen omdat veel campings pas na 1 mei opengaan.
De route is goed beschreven in het boekje, maar vooral met behulp van de GPS route op de iPhone
is navigeren kinderspel.
Natuurlijk hebben we wel lachend een keertje Sedat bekritiseerd bij zijn keuze voor wel erg lange
stukken onverharde weg (vooral bij regen) of bij door hem eenvoudig weg met “pittig” aangeduide
klimmetjes. We zijn een aantal jaren geleden de Alpen overgestoken maar zo stijl zijn we het daar
niet tegengekomen. Aan de andere kant hebben dat soort verassingen ook wel hun charme.
Al met al raden we de Sultans Trail van harte aan. Wij verheugen ons al op deel twee. We gaan de
route van Belgrado naar Istanbul zeker etsen. We weten alleen nog niet van welke kant we
beginnen.
Enkele 3 D- lmjes met de app van Relive gemaakt van mijn route:
Van Esztergom naar Boedapest
Van Boedapest naar Székesfehérvár.
Van Szezkard naar Beli Manastir in Kroatie
Van Beli Manastir naar Djakovo
Het volgende korte lmpje geeft een goede indruk van wat je op deze route te wachten kan staan.
Hans Luiten en Erwin Lutteke

Mooi artikel in "Grote Routepaden".

Het kan niet op, al weer een mooie
publicatie: we staan met een groot artikel in
"Grote Route Paden". We verwijzen je naar
de link voor het hele blad, en/of het artikel
van Iris Bezuijen.

Wandelen met Els
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/hvpuvcbydy/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Op 23 juni lopen we de Kroegloper van Katwijk naar
Scheveningen van 20 km. Zie deze link
We treffen elkaar bij Bushalte Vuurbaak, Vuurbaakplein
Katwijk, vóór 10.30 uur.
Ga je mee? Laat het vooraf even weten.
Groeten, Els 0622622626

Ons webteam heeft hard gewerkt
We zijn blij dat we na onze melding in de vorige nieuwsbrief kunnen laten weten dat onze website
nu altijd geopend wordt met de domeinnaam sultanstrail.net
De veiligheid van de website is beter gewaarborgd door "https" ,de structuur is verbeterd en de
uiterlijke vorm is aangepast, maar de inhoud is onveranderd. Bovendien is er gekozen voor een 2talige website, nl. het engels en nederlands, wat het beheer sterk vereenvoudigt.

Archief van de nieuwsbrieven vanaf 2016.
Uit analyse van het leesgedrag van onze nieuwsbrief blijkt dat oude exemplaren nog regelmatig
online worden ingekeken.
Dit is tegenwoordig heel gemakkelijk via het archief op onze website, waar alle nieuwsbrieven
vanaf 2016 zijn in te kijken.

Spelregels voor het aanleveren van copy voor de
nieuwsbrief.
Nu er steeds meer mensen kopij aanleveren voor de nieuwsbrief, waar we erg blij mee zijn, leek het
ons nuttig nog even duidelijk te laten weten wat de spelregels rond plaatsing zijn.
De maandelijkse deadline is de één en twintigste van de maand, waardoor er nog tijdsruimte is
voor mogelijk overleg over de tekst. Indien in de ogen van de redactie gewenst, zullen wij de
enigszins aangepaste tekst aan je terugsturen. Als je met deze tekst, die wat inhoud betreft
hetzelfde zal zijn, akkoord gaat wordt deze enigszins gewijzigde tekst geplaatst. Indien je het
niet eens bent met de aangeslepen bijdrage dan volgt overleg, mits daar voldoende tijd voor is.
Anders wordt het overleg en eventuele plaatsing opgeschort naar de volgende maand.
Graag maximaal 250 woorden, er mag een beetje worden gesmokkeld, maar niet te veel.

Informatie van de secretaris
Mooi nieuws: we hebben een app ontwikkeld voor
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/hvpuvcbydy/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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de Sultans Trail.
Deze app is ontwikkeld door onze trailcoördinator
Max Smits tezamen met het bedrijf Ubicarta en omvat
de hele Sultans Trail met goede kaarten in dagelijkse
etappes van gemiddeld 25 km, waardoor je
batterijgebruik aanzienlijk wordt verminderd. Ook
bespaar je mb’s omdat de app zowel off-als online
gebruikt kan worden. Je kan er mee tracken en de
hoogtelijnen zijn duidelijk aangegeven. Niet alleen is
de precieze route te volgen met de relevante
afstanden, maar er is veel meer, zoals allerlei soort
handige informatie over overnachtingsplaatsen,
restaurants, vervoer, bijzondere punten etc. Je kunt vanuit de app gewoon je overnachting
regelen, midddels een doorlink naar telefoonnummers, maar ook via booking.com, wanneer de
verblijfplaats hiervan gebruik maakt.
Als je nog niet direct van plan bent de Sultans Trail te gaan lopen is het ook interessant de app te
installeren, alleen al omdat deze wereldomvattend is. Of je bij wijze van spreken nu door Alaska,
Noord-Korea, Mallorca, Nederland enz. wilt trekken, het staat op de kaart
De app draait op Android en kan worden gekocht via de Google Play Store door Sultans Trail in te
typen. De prijs is €9,99. Ben je vriend van de Stichting Sultans Trail dan kan je een code en
informatie hoe deze te gebruiken bij Ton Roos opvragen om de app tot 15 juni gratis te
downloaden.
Tot onze spijt is deze App nog niet beschikbaar in Apple, we doen ons best dat in de toekomst te
regelen .

********
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: Bas Smit, Max Smits, Arjan Schuiling, Marcel Schuurmans, Edwin Lutteke, Iris
Bezuijen, Els van Looy.
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 21e 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/hvpuvcbydy/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 sultanstrail@gmail.com toe aan uw adresboek.

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