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Wandel mee op de Sultans Trail - A European Cultural
Route

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief augustus 2019.
Beste George,
Heerlijk, iets minder warm in Nederland, met een lekker briesje, fantastisch om te wandelen.
Er is weer veel over de Trail gewandeld en ge etst, waarvan verslag. Ook werden wij bezocht door
Fikri Bekbaş uit Turkije, onze tourcoördinator avant la lettre, Tine sprak met hem.
Ook sprak zij met Sedat over zijn toekomstdromen over een forse uitbouw van de Sultans Trail.
Tevens hebben wij een nieuwe rubriek: "mijn mooiste stekkie". We hopen op deze wijze tot een
soort top 10 te kunnen komen. De BBC zoekt contact met wandelaars die half oktober over onze
Trail lopen. En als laatste 2 groepsreizen om je bij aan te sluiten in 2020

Van de Academische Raad: Diepgang
De Vrede van Karlowitz
In 1699 lukt het voor de eerste keer een
vrede te sluiten tussen Europa en de
Ottomaanse wereld.
De vrede kwam tot stand na de mislukte
aanval op Wenen door de Ottomanen in
1683. Vanaf dat moment waren de
Ottomanen in het defensief. In 1699 lukte
het door bemiddeling van Nederland (en
Engeland) om tot vrede te komen. Deze
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belangrijke gebeurtenis heeft nog voor eeuwen grote invloed gehad in de verhouding tussen
Europa en de Ottomanen. Dat Nederland daarbij een grote invloed heeft gehad, is bij ons
grotendeels onbekend. Zeer ten onrechte!
De Sultans Trail komt langs de plaats van de vredesonderhandelingen, het Servisch stadje,
genaamd Sremski Karlovci (Karlowitz), langs de Kapela Mira (zie foto).
Wij hebben hierover twee artikelen geselecteerd, die het lezen meer dan waard zijn
* In het Nederlands een artikel van Ton Roos: “De Vrede van Karlowitz, in 1699 tussen Europa en
de Ottomaanse wereld”. >>lees verder…
* In het Engels een artikel van Bas de Boer: "Jacob Colyer, Peacekeeping between East and West in
the 17th century, mediating between the European and the Ottoman World”. >>lees verder…
Ton Roos.

De BBC wil je onderweg op de Sultans Trail ontmoeten
De voorbereidingen voor de BBC-miniserie
over pelgrimeren, zijn in volle gang. We zijn
opgetogen dat dit keer de Sultans Trail
gevolgd wordt.
Van 16 september tot 2 oktober zullen een
zestal bekende Engelsen in Servië, Bulgarije en Turkije over de Sultans Trail wandelen voor de
opname van deze nieuwe serie.
De productie-organisatie zou graag in contact komen met reizigers op de Trail die in deze periode
onderweg zijn. Ben je zelf onderweg in Servië, Bulgarije of Turkije tussen 16 september en 2
oktober laat het ons dan weten, zodat we dit door kunnen geven aan de BBC. Mail ons dan onder
vermelding van "BBC".
Max Smits.

Fikri uit Sazlibosna was in Haarlem.
Fikri ontmoette Sedat in 2009 op het
dorpsplein van zijn dorp. Het werd een
vriendschap voor het leven. Fikri heeft zich
ontwikkeld als een gebiedscoördinator avant
la lettre. Zo is hij met de muhtar
(dorpshoofd) van Sazlibosna bij de
burgemeester van de gemeente Arnavutköy,
waar zijn dorp met nog 4 andere dorpen
onder valt, op bezoek geweest. Tijdens dit
gesprek is afgesproken dat de gemeente
mensen zal leveren om het pad over 9 km
schoon te maken en de nieuwe borden, naar
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/frjqu0zaua/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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ons ontwerp, te maken en te plaatsen.
Dit gebeurt voordat de BBC langskomt, zodat het een voorbeeldfunctie kan zijn voor andere
gemeenten om ons plaatselijk te ondersteunen.
Fikri en zijn dochter hebben zelf de rood-witte markering, die wij 5 jaar geleden hadden
aangebracht, overgeverfd. Bovendien heeft hij stickers van de trail op de ruiten van de omringende
kof ehuizen geplakt.
Verder is Fikri de Sultans Trail reiziger op allerlei wijzen ten dienste. Aangezien hij het Ferman
uitreikt kom je al snel met hem in aanraking. Je kunt bij hem slapen en heerlijk ontbijten, je kan
hem per WhatsApp bereiken op nummer +90 506439 0011. Hij spreekt goed Engels. Als je wilt is
een avondmaaltijd ook mogelijk, of hij brengt je naar een naburig restaurant. Voor sightseeing in
Istanbul draait hij zijn hand niet om. Ook niet voor vervoer waarheen dan ook.
Voor etsers is het moeilijk hun ets vanaf het vliegveld van Istanbul te vervoeren. Fikri heeft
verpakkingsmateriaal en brengt het pakket naar het vliegveld. Mocht je verder naar Istanbul door
willen etsen dan kan dat ook nog in Istanbul zelf bij Istanbul on bike.
Tine Lambers.

Interview met Sedat: zijn toekomstdromen over de
Sultans Trail
Sedat loopt al jaren met plannen rond om de
Sultans Trail meer in te bedden in de
betreffende landen. Ik sprak met hem over
zijn gedachten over deze toekomst.
Voor de Europese erkenning van de Stichting
Sultans Trail door de Raad van Europa is er
een integraal plan nodig.
Nu de beginfase voorbij is willen we de
Sultans Trail op een hoger plan tillen. Hier is
veel werk- en menskracht voor nodig, zowel
in Nederland door o.a. het aantal gebiedscoördinatoren uit te breiden, als in de landen waar de
Sultans Trail doorheenloopt. Het is de bedoeling contacten te leggen met burgemeesters,
gemeenten en ambtenaren over de infrastructuur, parken, en plantsoenen, evenals met ets-en
wandelverenigingen onderweg.
De laatste 10 jaar is er op de route veel goodwill gekweekt, waarbij we merken dat velen iets
willen doen om de Sultans Trail letterlijk en guurlijk op de kaart te zetten. Maar hiervoor dient er
bij de gemeenten een toeristische visie ontwikkeld te worden waarbij gedacht kan worden aan het
creëren van overnachtings-en eetgelegenheid, foldermateriaal, het plaatsen van borden,
markeringen bijhouden en de paden wandel-en etsbestendig houden. De gemeenten kunnen
hierbij een beroep doen op Europese gelden.
Omdat dit alles met de desbetreffende gemeenten besproken dient te worden, denkt hij aan
gebiedscoördinatoren over een wandelgebied van ca.14 wandeldagen. Deze personen kunnen dan
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/frjqu0zaua/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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de contacten leggen en vooral ook warmhouden. Jullie snappen wel dat als je dit over de hele route
wil doen, met verschillende gemeenten in de verschillende landen, dit nog een toekomstdroom is.
Maar er moet ergens worden begonnen, niet waar?
Daarom zoekt Sedat mensen die willen helpen deze gedachtengang nader uit te werken en later
ook te concretiseren als gebiedscoördinator. Wie biedt?
Tine Lambers.

Alleen maar aardige mensen.
Wij, Odile en Christiaan, hebben werkelijk
alleen maar aardige mensen ontmoet op de
tocht van Belgrado naar Istanboel.
Het begon direct met de etsenmaker (zie
foto) in Belgrado. Daar werden de banden die
ik voor het vliegen leeg had laten lopen, door
vier mensen opgepompt. Omdat een
hoteladres vaak moeilijk te vinden was en wij
geen Servisch en Bulgaars spreken, was de
oplossing vaak dat iemand even voor ging
rijden, meestal op de ets, maar soms ook
met de auto. In So a moesten we vanwege
ontsnappend gas in een tankstation omrijden en kwamen we buiten So a terecht. Geen probleem
een automobilist ging voor op de drukke snelweg met zijn knipperlichten aan en wij er op de
etsen achteraan.
Zeer bijzonder was wel onze ervaring in Ihtiman, Servië. Het was een snikhete dag, 36 graden en
met op het laatst heel veel klimmen en ook nog behoorlijk wat stukken slechte weg, kortom een
dag die voor ons niet hoefde. In Servië reden we gedeeltelijk op de TomTom om de slechte wegen
van het routeboek te vermijden, maar je moet dan wel een plaatselijk iemand aan laten geven naar
welk Ihtiman je wilt, want het district wordt aangegeven met een onderverdeling van zo’n stuk of
dertig plaatsen. De plaatselijke dame had het fout en aan het einde van de dag toen ik Odile vroeg
of ze de snelweg hoorde omdat ons hotel aan een snelweg stond, was het antwoord nee. De weg
hield op en dat was het dan. Twintig kilometer terug, nee dat niet. Gelukkig bracht de kroegbaas
uitkomst. Met zijn heel oude bestelwagen bracht hij ons naar ons hotel en hij wilde daar niets voor
hebben.
Christiaan Minderhoud.
Deze ingezonden brief stuurde Odile ons, over dezelfde etstocht:
We hebben genoten van de etstocht langs inderdaad de vele dorpjes en stadjes/ steden.
We waren helemaal verrast van de verschillen tussen de vier landen, vooral op de dag dat we de
grenzen passeerden van Bulgarije--> Griekenland --> Turkije was dat een bijzondere ervaring.
Edirne vonden we een verrassing! Wat een mooie, leuke, dynamische en vooral sfeervolle stad. 2
overnachtingen en een hele dag dáár was heerlijk.
Vanuit Saray de bus naar Istanbul genomen. Onderweg zagen we alleen maar redenen ter
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/frjqu0zaua/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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bevestiging van onze keus: veel te druk en weinig interessant met al die atgebouwen. Ik heb zelf
nog het laatste stuk gelopen langs het water van de Gouden Hoorn naar de Sultanya moskee, om
toch het gevoel te hebben Istanbul te zijn binnengelopen.
Daarna nog 6 dagen in Istanbul.
Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie adviezen vooraf en tijdens onze etstocht, dat was wel heel
plezierig en welkom
Odile Keulers.

Waar is het petje nu weer?
Ja....het petje is weer op reis en ditmaal
gesignaleerd in Indonesië. De foto is van de
Borobudur, een boeddhistisch heiligdom op
40 km ten noordwesten van Jogjakarta in de
provincie Midden-Java, in het centrum van
het Indonesische eiland Java. Het is naast
de Prambanan en de Kraton in Jogjakarta
een van de toeristische trekpleisters van
Centraal-Java.
Maar Java heeft nog veel meer te bieden: de
bruisende hoofdstad Jakarta, het koelere
Bogor, Bandung, Malang en de vulkanen.
Het petje is ook gesignaleerd op het hindoeistisch en boedhistische Bali met de mooie stranden.
Bali is wel veel toeristischer en dát merk je.
George Truijen.

Mijn favoriete stekkie langs de Sultans Trail
Arjan bijt de spits af van deze nieuwe
rubriek. We willen iedereen vragen aan deze
rubriek mee te doen, het kan gaan over een
slaapplek, restaurant, natuurgebied, een
bezienswaardigheid die je trof, noem maar
op. Stuur je leukste stekkie naar Tine.
Als ik voor mezelf naga wat mijn favoriete
plekje langs de Sultans Trail is dan kom ik
automatisch in Bulgarije uit want ik heb geen
Sultans Trailervaring in 1 van de andere 9
landen langs de route. Binnen Bulgarije kom
ik dan uit bij het plaatsje Gnyazdovo en meer bepaald: “Mihaela’s Lake Retreat” een bed en
breakfast dat wordt gerund door mijn goede vriendin en zakenpartner.
Eigenlijk kan ik nog preciezer zijn over mijn favoriete stekkie want in het huis van Mihaela en haar
vriend Vasko krijg ik altijd de bovenste verdieping toegewezen, een half open zolder met uitzicht
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/frjqu0zaua/cw5v_vbkki/h5l8frnsak

5/8

6-9-2019

Nieuwsbrief augustus 2019

over het stuwmeer Studen Kladenets en de bergachtige omgeving.
Rondom Gnyazdovo kun je prachtig wandelen bijvoorbeeld rond Fist Rock waar vaak gieren
omheen cirkelen. In het meer kun je zwemmen maar je kunt ook een kayak lenen en over het
doorgaans kalme water peddelen en de talloze mysterieuze inhammen verkennen. Op de
tegenoverliggende oever van het meer ligt een groot natuurpark vol herten en wolven.
Mihaela en Vasko kennen de omgeving op hun duimpje en kunnen je allerlei tips geven. Kom je na
een inspannend dagje weer terug in het dorp dan zie je ook de herders terugkeren met hun
schapenkuddes. Gastheer en gastvrouw toveren een heerlijke maaltijd op tafel vol verse
streekproducten. Benieuwd geworden?
Arjan Schuiling.

Laatste stuk van de Sultans Trail, op weg naar
Jeruzalem.
De laatste weken van de pelgrimstocht zijn
slopend. Op 19 juli stap ik tussen
metershoge hekken richting Turkse grens.
Ben net door een Duitse grenswachter van
Frontex, die zijn Griekse collega’s bijstaat bij
het bewaken van de externe EU grens ,
uitgezwaaid. Mijn linkerknie is geen 100 %
meer, fysiek en mentaal uitgeput bereik ik
Edirne waar ik twee dagen uitrust. Turkije is
een verrijkende ervaring. De gastvrijheid is
overrompelend. In bijna elke theehuis drink
ik gratis.” Islam is gastvrijheid” , zegt een pas
afgestudeerde jonge hodja (voorganger in het gebed). Hij geeft mij een slaapplek in de
gebedsruimte van de moskee. Ik sla mijn tent op in dorpscentra op plaatsen mij toegewezen door
de muktar of dorpsoverste. Is er geen overnachtingsmogelijkheid dan wijst een omstaander mij de
juiste bus aan naar een overnachtingsplek. De Sultans Trail blijft elke dag voor verrassingen
zorgen. Ik moet in alle eerlijkheid erkennen dat ik het sportieve karakter na meer dan 100 dagen
stappen niet meer kan appreciëren. Nadat ik mij letterlijk vastliep in bramen besluit ik de volgende
dag uitsluitend asfalt te lopen in navolging van de pelgrims voor mij. De volgende dag verkies ik
opnieuw de trail en ontdek weer pareltjes.
Ontroering overvalt mij wanneer ik de stadspoort van het oude Constantinopel binnenga. De
stadswandeling door Istanbul is een juweeltje en een waardige afsluiting van de Sultans Trail. En
kijk daar ontdek ik de groene stickers van de Su Trail. Het vervolg van mijn lange weg naar
Jeruzalem ligt open.
Marcel Schuurmans

Groepsreizen volgend jaar
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Er zijn weer 2 mooie wandelingen uitgekozen waarbij ieder zich kan aansluiten.
**11- 25 april 2020 van So a naar Plovdiv.
**10- 23 mei 2020, Lentewandeling van Apatin naar Novisad.
Zie voor deze beide reizen de agenda op onze website
Er komen nog nieuwe reizen bij, dus kijk regelmatig op deze agenda. Hier staan ook de
wandelingen in Nederland

Wandelen met Els

Op 8 september gaan we vanaf Station Bloemendaal door de
Kennemerduinen en over de strandroute lopen via deze link
We treffen elkaar vóór 10.30 uur op station Bloemendaal
Fijn als je even laat weten of je meegaat
Groeten, Els 0622622626

********
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: Christiaan Minderhoud, George Truijen, Arjan Schuiling, Tine Lambers en 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 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.

Volg ons
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/frjqu0zaua/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Contact

Steun ons!

St. Sultans Trail - A European Cultural

Doe een donatie

Route
Hagestraat 10
2011 CV Haarlem

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.
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