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Wandel mee op de Sultan's Trail

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief juli 2019.
Beste George,
Velen zijn nu de paden op de lanen in, maar tóch is er ook deze zomermaand een nieuwsbrief voor
de thuisblijvers, er valt weer veel mee te beleven met degenen die op pad waren.
* Max schrijft over de Eurazië route.
* Onze Trail als mini-serie op BBC.
* Max vertelt over "Diepgang".
* Patricia en Ruud etsen van Belgrado naar Wenen.
* Marcel Schuurmans zet zijn wandeltocht voort, nu met zijn zoon.
* Jaarlijkse lentewandeling.
* Tine op pad met het petje.
* In nood is Buitenlandse Zaken nu ook via WhatsApp te bereiken.
* En natuurlijk de secretaris.

Sultans Trail als onderdeel van de Via Eurasia
In een grootschalige samenwerking tussen
de Via Francigena Foundation in Italië en
Culturele Routes Society in Turkije wordt
momenteel hard gewerkt aan de
totstandkoming van de langste wandelroute
in Europa. Deze route met een lengte van ca.
5.000km, zal Via Eurasia gaan heten en loopt
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/gevpawtikb/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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van Canterbury in Engeland tot aan Izmir in Turkije . De route zal worden samengesteld uit de
Francigena (door Engeland, Franrijk en Italië), de Via Egnatia (door Albanië, Macedonië en
Griekenland), het Turkse deel van de Sultans Trail tot aan Istanbul en verschillende andere Turkse
routes in het Anatolische deel van Turkije.
Op initiatief van de Turkse Culturele Route Society is een project gestart om deze Via Eurasia door
de Raad van Europa erkend te krijgen als Europese Culturele Route. Voor ons is dit een mooie
gelegenheid om ervaring op te doen met het proces van Certi ceren, omdat we dat als Sultans
Trail ook ambiëren.
Erkenning van de Via Eurasia, waarvan het Turkse gedeelte van de Sultans Trail dus deel van
uitmaakt, zou hiertoe al vast een mooi opstapje kunnen zijn. Erkenning door de Raad van Europa
vereist dat het thema van de Trail aansluit bij de Europese waarden en dat er breed wordt
samengewerkt door allerlei partijen die betrokken zijn bij de Trail om deze tot een succes te
maken.
Voor onze eigen erkenning zullen we actief op zoek gaan naar partners in de landen waar de Trail
doorheen loopt, om uiteindelijk te kunnen komen tot zo iets als een Internationale Sultans Trail
Federatie.
Max Smits.

BBC maakt een mini-serie over de Sultans Trail.

Na twee succesvolle mini-series over pelgrimeren naar Santiago en Rome heeft de BBC besloten
nu een serie te wijden aan de Sultans Trail. Het is de bedoeling dat 6 of 7 bekende Engelsen over de
Sultans Trail lopen en dat hun ervaringen en gesprekken met de tv-kijkers gedeeld gaan worden.
Na een uitgebreide oriëntatie, waarbij wij intensief betrokken waren, is besloten hiervoor met
name in Servië, Bulgarije en Turkije te gaan lmen.
Het BBC-voorbereidingsteam is momenteel op weg om de mogelijkheden in kaart te brengen op
de gezamenlijk met ons geselecteerde locaties, zodat er in oktober ge lmd kan gaan worden. Het
is de bedoeling dat deze serie van drie a everingen nog dit najaar uitgezonden wordt.
We laten de data hiervan natuurlijk nog weten.
Max Smits.

Van de Academische Raad
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/gevpawtikb/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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De Academische Raad van de Sultans Trail bestudeert
aspecten van de Ottomaanse aanwezigheid in ZuidoostEuropa. Daarbij stuit de Raad regelmatig op teksten die te
maken hebben met onze route en die interessant zijn voor een
breder publiek. We willen deze teksten voor lezers van de
Nieuwsbrief ontsluiten via een aparte plaats op onze website,
genaamd “Diepgang”. Nieuwe artikelen brengen we via de
Nieuwsbrief onder de aandacht.
Deze keer:
So a: een historische caleidoscoop:
Eén van de hoogtepunten langs de Sultans Trail is de hoofdstad
van Bulgarije, So a. Tegenwoordig is dat een levendige stad met een woelige geschiedenis. Donna
A. Buchanan beschrijft gepassioneerd hoe de stad op allerlei manieren die geschiedenis toont en
hoe de bezoeker dat kan ervaren.
Verder lezen.
Max Smits

Fietstocht Patricia en Ruud van Belgrado naar Wenen.
Voor de 6-e keer op rij gaan we op
etsvakantie. Deze manier van vakantie
vieren is elke keer weer een feestje.
Avontuur, natuur, cultuur, en NOOIT in de le
staan . Onze keus is gevallen op de Sultans
Trail, een etsroute langs die schöne blaue
Donau! Deel 1 start in Wenen via Boedapest
naar Belgrado, deel 2 gaat via Belgrado naar
Istanbul. Omdat we 3 weken hebben,
besluiten we om deel 1, maar dan in
omgekeerde richting, te etsen. Zo’n 1000
km !
Ons etsavontuur start bij Botel Charlie in
Zemun. Dit botel ligt pal aan de route. De
track voert ons langs dorpjes waar soms de
tijd heeft stil gestaan. In Servië, Kroatië en
Hongarije komen we vriendelijke en
behulpzame mensen tegen. Veel
Sultans etsers etsen we tegemoet. We
zwaaien en wensen ze succes.
Over het algemeen is het een vlakke tocht met graan-, mais- en zonnebloemvelden. We
ondervinden slecht wegonderhoud. Zo nu en dan zelfs een onverhard pad, wat ons een
monsterlijke survivaltocht heeft opgeleverd. Na regenval zijn onverharde wegen ernstig af te
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/gevpawtikb/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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raden. Ons advies: kies voor een zo veilig mogelijk alternatief. We zijn 3x naar de Carwash geweest
om onze etsen en onszelf af te spuiten; we begonnen het zelfs leuk te vinden.
Eindelijk Boedapest bereikt, hier de Hop on/off bus genomen. We gedragen ons als echte
toeristen.
Na Gyor, Bratislava komt ons einddoel in zicht: Wenen. We bezoeken de hotspots als een kers op
de taart. Daarna de nachttrein naar Düsseldorf en door naar Hoorn. Hier wacht ons een warm
welkom thuis.
Bikegroeten, Ruud en Patricia van Reijsen

Mooie Lentewandeling.
De secretaris stipte de lentewandeling
vorige maand al aan, Max gaat hier nu nader
op in.
Met een mooie Lentewandeling zijn we dit
jaar in Apatin beland, in Servië. Na een
bezoek aan het slagveld van Mohács, waar
op aanschouwelijke wijze de dramatische
veldslag uit 1526, tussen Süleyman en de
jonge Hongaarse Koning Lodewijk II tot
leven wordt gebracht, was Hercegszántó
onze laatste halte in Hongarije.
In een voormalig stationsgebouw heeft Marika daar sinds een jaar of drie een gezellig en zeer
welkom onderkomen gemaakt voor etsers en wandelaars. Na een laatste huisgemaakte Palinka
te hebben gedronken zijn we de volgende dag de grens overgestoken, waar Palinka voortaan Rakia
heet, maar nog steeds voor evenveel gezelligheid zorgt. De route voert verder door de vlakke
landstreek die Vojvodina heet naar Belgrado, waar we volgend jaar hopen aan te komen.
Op Polarsteps kun je een uitgebreide reportage over deze wandeling lezen.
Volgend jaar vertrekken we op 10 mei uit Apatin voor de tweeweekse Lentewandeling 2020. Als
je interesse hebt om mee te lopen neem dan contact op met Ton Roos
Max Smits

Via de Sultans Trail op weg naar Jaruzalem.
In So a heb ik gezelschap gekregen van mijn
zoon Michael. De volgende 10 dagen trekken
we samen op. Hij komt 's avonds aan en de
dag daarop gaat het al naar de Alekohut. We
komen net voor het onweer boven en blijken
de enige gasten te zijn. Een jongeman deelt
ons mee dat we opgesloten zullen worden
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/gevpawtikb/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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maar wijst ook naar een nooddeur. Toch
blijken we niet alleen te zijn te oordelen naar
de nachtelijke geluiden. Bijzondere sfeer, een
thriller waardig. 's Anderdaags drinken we al
om 10 uur kof e in de hut boven op de
Zwarte Piek. Vanaf dan zorgen lange palen
voor een uitstekende oriëntatie. De
aangebrachte sultanstickers nemen de
laatste twijfel weg.
Óp naar het Rilamassief, Khiza Mechit is voor
ons alleen. Schitterende klim en afdaling via
een bergmeertje naar het beroemde Rilaklooster. Het regent als we de poort binnengaan. We
kijken naar de vele toeristen in de plenzende regen; een Chinees kijkt naar óns. Hij laat de foto's
zien die hij van ons gemaakt heeft. “Nog even wachten en de eerste Chinees wandelt de Sultans
Trail ” zegt Michael. We overnachten in het klooster en doen er een eendaagse retraite met als
voornaamste activiteiten: het volgen van de alpengierzwaluwen en een dienst van de monniken.
Dan weer omhoog naar de Macedoniahut, waar we weer de enige gasten zijn. We vinden op een
zijpad sporen van een beer en van zijn uitwerpselen. En ook nu geraken we vóór het slechte weer
boven. Terwijl de Lage Landen kreunen onder een hittegolf ontsteekt onze gastheer de kachel….
Marcel Schuurmans

Hopelijk niet nodig, wél handig.
Nederlandse reizigers in nood kunnen het ministerie van Buitenlandse Zaken nu ook bereiken via
WhatsApp. Een proef hiermee is goed bevallen en daarom kunnen vakantiegangers met
problemen voortaan whatsappjes sturen naar +31 6 8238 7796.
De berichten worden 24 uur per dag gelezen door medewerkers van het ministerie. Het
contactcentrum voor reizigers in nood is ook altijd telefonisch bereikbaar (+31 247 247 247) en
via Twitter.
Volgens minister Blok wordt het zo makkelijker voor Nederlanders om hulp te vragen vanuit het
buitenland. "Helaas zien we dat het toch wel eens misgaat. Buitenlandse Zaken staat permanent
klaar voor reizigers die in de problemen komen."
Het contactcentrum van Buitenlandse Zaken wordt een half miljoen keer per jaar gebeld,
bijvoorbeeld nadat iemand in het buitenland is beroofd of gearresteerd. Rond de zomervakantie is
het twee keer zo druk als de rest van het jaar.
Bron: NOS.

Waar is het petje nu?
Op vakantie, dús het petje van de Sultans
Trail mee, dit keer naar Slovenië. Jammer dat
de Sultans Trail niet door dit prachtige land
loopt. De natuur is daar groots. Met woeste
rivieren, die ook ondergronds lopen, diepe
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/gevpawtikb/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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ravijnen gevormd hebben en zich door dalen
meanderen. Er zijn de hoge Alpen,
middelgebergte en laagvlaktes. Dit alles
rijkelijk bebost en met een bloemenpracht op
de alpenweiden. Er zijn slechts enkele grote
steden, veel kleine dorpjes met nog kleinere
gehuchten eromheen. Het is een perfekt
vakantieland en er is genoeg natuur voor
iedereen.
Tine Lambers

Wandelen met Els

Deze maand geen wandeling met Els, wegens haar vakantie.

Informatie van de secretaris
De afgelopen tijd heb ik me bezig gehouden met de
verbetering van onze ledenadministratie.
Niet per se leuk werk, maar wel noodzakelijk. Wij
waren tot op heden eigenlijk meer een enthousiaste
groep amateurs met een missie, nl. het realiseren van
een unieke Trail. Maar het is duidelijk dat als we ècht
iets willen realiseren, dat dan zeker ook de interne
organisatie goed cq beter op orde moet zijn. We
worden namelijk steeds meer aangesproken door
belanghebbenden, nationaal en internationaal, als
partner bij de ontwikkelingen van en rond de Sultans
Trail. Ook zien we een langzame, maar gestage groei
van het aantal lopers, geïnteresseerden, Vrienden van
de Sultans Trail, lezers van onze Nieuwsbrief en onze facebook-groepen
De nieuwe opzet van de ledenadminstratie is zeker nog niet gereed, ook omdat we werken met
een heel kleine begroting en omdat we nu eenmaal een vrijwilligersorganisatie zijn. En dat laatste
willen we blijven, gedreven door een enthousiast team met een missie en veel Vrienden.

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/gevpawtikb/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Via internet zijn we te bereiken op: Facebook: "Sultans Trail Friends" een engelstalige openbare
groep. "Sultans Trail Nederland" een nederlandstalige openbare groep.
En natuurlijk op onze website: www.sultanstrail.net
Ton Roos.

********
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.
Bijdragen van: Max Smits, Patricia van Reijsen, Marcel Schuurmans, NOS, Ton Roos 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.

Volg ons

Facebook

Twitter

Share

Google+

Tweet

YouTube

Booking

+1

Share

Contact

Steun ons!

St. Sultans Trail - A European Cultural
Route

Doe een donatie
Word vrijwilliger
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Hagestraat 10
2011 CV Haarlem

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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