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Wandel mee op de Sultan's Trail

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief juni 2019
Beste George,
Deze maand is het begin van de vakantietijd. Onze redactrice is al weg en van een 'welverdiende'
vakantie aan het genieten. Wij puffen van de warmte en slapen is er 's nachts ook al niet bij.
ls is ook weg, dus geen wandelrubriek in juli en augustus. Wel zijn er mensen al terug met hun
verhalen.
Wat we wel hebben is:
het vervolg van Marcel Schuurmans vanuit So a;
Max en Bram in Bulgarije aan het lopen;
culinaire schnitzel uitleg van Bas Kleine;
laatste deel van 'Arjans Vierluik';
Wat ons ter ore kwam
artikel in de Uitkrant;
de Kamenitza Trail, verslag van de Bulgarije wandelreis;
Richard Sneiders avonturen;
Pech op de Sultans Trail
Informatie van de secretaris

Marcel Schuurmans, vervolg!
Vanuit So a volgend bericht.
Ontelbaar zijn de planten, vogels en viervoeters die je ziet
onderweg van de dagelijkse reeën, de zwarte ooievaars, de
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kleine rietzangers en de zeldzame nachtegalen,
betoverend. En dan zijn er de honden (pes, kutya,pas,kucle).
Een man met een rugzak doet ze altijd aanslaan.
Gelukkig zijn ze opgesloten achter een hek. Ze doen hun
werk.
Door het langdurige slechte weer in mei zag ik veel asfalt.
Elke dag telde ik een handvol monumenten van
verkeersslachtoffers. Dat laat sporen na. Het geconcentreerd lopen is niet alleen een spirituele
oefening maar levensnoodzakelijk. Bochten inschatten, tijdig de berm opzoeken, wachten.. Het is
echter een illusie te denken dat je alles onder controle hebt.
Hoewel ik links liep van de weg werd ik langs achter op zeer korte afstand door een inhalende
zware vrachtwagen voorbij gestoken.
Mijn lever heeft ink moeten werken in het gastvrije Servië. Ik heb kennis gemaakt met hun
rakija's meestal huisgestookt. Hemels. Energia, zei een boer op een tractor en overhandigde mij
een plastieken es met heerlijke rakija. Ik nam twee slokken en ging volle kracht in de brandende
zon de heuvel op.
Tot slot. Ooit een honderdendrie jarige ontmoet? Kijk aandachtig naar de foto.
Marcel So a
Volgende keer de bergen.

Waar was het petje in mei?
Nou.....op het hoofd van Max Smits:
Met Bram Schouten heb ik dit voorjaar gelopen van
Kardzhali in Bulgarije tot Saray in Turkije. Voor mij een
inspectietocht, voor Bram een voortzetting van zijn tocht
die in Bad Nieuweschans is begonnen en inmiddels al ruim
5.000 km duurt.
Helaas zat Istanbul er net niet in. De laatste 100 km moeten
een andere keer gelopen worden.
Onderweg zijn we veel voorde's tegengekomen, waar een
tractor met gemak door een stroompje rijdt om aan de
overkant te komen. Meestal lukte ons dat ook wel lopend,
zonder natte voeten te krijgen, maar soms was dat niet
mogelijk en dan moesten de schoenen uit, zoals op
bijgaande foto te zien is, en ja, mét het petje op mijn hoofd.
Max Smits.

Sultans Trail in de Haarlemse UITkrant
Een etsavontuur door acht landen naar het bruisende
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/zuabqhzkbk/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Istanbul. De Sultans Trail etsroute start in Wenen;
makkelijk te bereiken met trein, bus en vliegtuig en voert
van Oostenrijk naar Hongarije, Kroatië, Servië, dwars
door Bulgarije, een middagje door Griekenland naar het
Europese gedeelte van Turkije. Naast de adembenemende
mooie natuur, de natuurgebieden naast de Donau en twee
prachtige bergketens als decor passeer je beroemde
historische steden zoals Bratislava, Budapest, Belgrado,
So a, Plovdiv en Edirne; de voormalige Ottomaanse hoofdstad. De steden zijn allemaal even
prachtig en ook de minder bekende steden vertellen het verhaal van de vele beschavingen die zijn
gekomen en gegaan. Nu net van de pers de uiterst handige etsboekjes deel 1 & deel 2 van de
Sultans Trail route. Fiets als een Sultan naar de Oriënt! Uitgegeven door de vertrouwde etsgids
uitgeverij Pirola.
Je kunt de Sultans Trail etsgidsen naar oriëntale sferen kopen via de Sultans Trail webshop

Van onze culinaire expert Bas
Eén van de bekendste vleesgerechten in Wenen, het
startpunt van de Sultans Trail, is de Wiener Schnitzel. Ook in
de andere landen van de Sultans Trail neemt de schnitzel
een prominente plaats in. Dit stukje vlees verdient dus meer
aandacht!
De schnitzel wordt meestal van varkensvlees gemaakt,
hoewel een echte Wiener Schnitzel van kalfsvlees is
gemaakt. Een goede schnitzel is vers afgesneden en komt
uit een speci ek lichaamsdeel: de lende. Een echte schnitzel is dus geen willekeurig stukje
platgeslagen varkensvlees! In Wenen zelf wordt de schnitzel ook vaak ongepaneerd gegeten.
Helaas is het erg lastig om in Nederland goede schnitzels te kopen; supermarkten vallen af en er
zijn genoeg slagers die knollen voor citroenen verkopen.
De naam Wiener Schnitzel heeft betrekking op de bereidingsmethode: de schnitzel wordt
gepaneerd. Er wordt overigens over getwist of de gepaneerde schnitzel een Weense uitvinding is
of slechts een kopie van een Milanees gerecht uit de tijd dat de Italiaanse provincie Lombardije
deel uitmaakte van het Habsburgse Rijk.
Een echte Wiener Schnitzel moet op de juiste manier gepaneerd worden: eerst wordt het vlees
door bloem gehaald, vervolgens door losgeklopte eieren en als laatste door een speci eke variant
van paneermeel (Semmelbrösel). Uiteraard kent iedere stap haar eigen nesses!
Waar vindt je nu een goede schnitzel? Na bijna 7 jaar in Wenen en Bratislava gewoond te hebben,
heb ik toch een bepaalde verwachting als ik schnitzel ga eten. Mijn schnitzelervaringen in
Nederlandse restaurants zijn helaas dramatisch omdat er meestal geen schnitzelvlees gebruikt
wordt. In Duitse restaurants heeft een goede schnitzel (terecht) een minimale prijs, waarbij ik een
variabele €12 richtlijn hanteer afhankelijk van de omvang van de stad en de regio.
Bas Kleine
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Laatste deel van Arjans Vierluik.
Hoe kijk je tegen het reisleiderschap aan?
Als reisleider heb ik verschillende prioriteiten. Hoofddoel is
alle deelnemers te laten genieten van een mooie wandelreis
en ze allemaal weer veilig thuis te krijgen. Een belangrijk
subdoel voor mij is vooroordelen over Bulgarije weg te
nemen of degenen die totaal geen voorstelling hebben van
dit Balkanland een goed beeld te bieden: de vele mooie
kanten zoals de spectaculaire natuur, de gastvrije mensen, de inkijk in een andere cultuur maar we
kijken niet weg bij de armoede of de vervuiling die ook bij het land horen. Na elke reis neem ik bij
alle deelnemers een enquête af en gebruik ik de uitkomsten om mijn voordeel te doen bij
toekomstige reizen.
Hoe kijk je terug op je reizen?
Er zit wel een duidelijke ontwikkeling in de groepsreizen. In de beginjaren werd er veel tijd besteed
aan het markeren en aan het vinden van de juiste route. Het zoeken naar de ideale route is nooit
helemaal afgerond want als er bijvoorbeeld ergens een grote weg wordt aangelegd zul je je route
weer moeten verleggen. Het markeren doe ik de laatste jaren niet meer. Ten eerste heb ik enkele
routes inmiddels meermalen gelopen en begin ze enigszins te kennen, daarnaast is er de hulp van
de GPS, de mobiele telefoon of de Bulgaarse gids.
Het accent is steeds meer komen te liggen op het genieten van het wandelen. Bij de laatste reis van
20 tot 27 september, worden de minst aantrekkelijke wandelgedeeltes langs drukke asfaltwegen
vervangen door transfers per taxi, busje of boot. De ‘puristen’ die vinden dat die stukken ook
behoren bij de volledige Sultans Trailervaring zal ik die ervaring niet ontzeggen, maar mensen die
maar een weekje in Bulgarije zijn, toon ik graag de schoonheid van het land.
Arjan Schuiling Bulgarijecoördinator Sultans Trail

Richard Sneider loopt van Istanbul naar So a
Amerikaanse - Mexikaan Richard Sneider
wilde in de voetsporen van zijn grootmoeder
lopen die in het Osmaanse Thessaloniki
geboren was.Thessaloniki was tijdens de
Osmaanse periode een belangrijke Joodse
centrum in Europa. Na het uiteenvallen van
het Osmaanse rijk zijn de Osmaanse Joden
naar andere landen geëmigreerd o.a. naar
Verenigde Staten. Grootmoeder van Richard
was in Mexico terechtgekomen. Richard
Sneider is een hoogleraar duurzaamheid en
ecotoerisme aan Harvard Universiteit,
avonturier en documentairemaker o,a, voor
National Geographic. Hij gaat komende jaren
in delen de Sultans Trail lopen. Momenteel
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loopt hij van Istanbul naar So a in Bulgarije. Sedat en Iris hebben de eerste dag uit Istanbul samen
met Richard gelopen.
Het was een zinderende dag met veel bospartijen en vele schildpadden onderweg.Bij aankomst in
Sazlibosna heeft hij de felbegeerde Sultans Trail Ferman alvast gekregen uit de handen van de
muhtar Oktay Teke.
Onderweg geniet hij vooral van de Turkse wijnen en hammams. Zijn avonturen zijn helaas niet
online te volgen.

De Kamenitza Trail
Onze wandelreis begon op 12 juni. De week voor vertrek
onweerde het in Bulgarije nog onophoudelijk, maar zodra
we aankwamen begon de zon te schijnen. En die bleef
schijnen tot we vertrokken op de 19de.
Zoiets heb je natuurlijk niet in de hand, maar alles wat wel
voorzien kon worden – locatie, accommodaties, eten – was
door onze reisleider goed geregeld.
Iedere dag liepen we door een ander gebied in het
Rodopegebergte, sliepen we op een andere plek, en kregen
we een andere, versbereide maaltijd. Vooral de taartjes van
Milena (bij het ontbijt, in het lunchpakketje, en ook weer bij
het avondeten) werden een begrip bij onze wandelgroep.
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Dit was trouwens de eerste keer dat ik aan een groepsreis
meedeed en dat is me verrassend goed bevallen. Je leert
elkaar snel kennen en omdat iedereen dezelfde bergen op
en af moet ontstaat er al snel een groepsgevoel. Want het is
dan wel een wandelreis, je wandelt niet door Nederland. Er
wordt veel geklommen (spierpijn in je kuiten!) en veel
gedaald (spierpijn in je bovenbenen!).
Dat was soms wel even doorbijten, maar de voldoening achteraf is alleen maar groter. En je voelt je
tijdens het wandelen ook nooit opgejaagd, want we hadden vooraf een heldere afspraak gemaakt:
we vertrekken samen en komen samen aan.
Dat aankomen was misschien nog wel het jnste van de hele reis. De rugzak gaat af, schoenen en
sokken uit, en dan als beloning met z’n allen een ijskoud biertje. Van het merk Kamenitza.
Gerhard Busch, 55 jaar uit Hilversum werkt als lmjournalist bij omroep VPRO.

Pech op de Sultans Trail door Bea en Hans
Op zaterdag 18 mei op Hauptbahnhof Breda door Aram een
Linda uitgezwaaid. Met de trein naar Düsseldorf, vergezeld
door grote groepen voetbalsupporters.
Düsseldorf een prachtige moderne stad, veel sportieve
activiteit langs en op het water.
Volgende dag Bratislava, mooie barokachtige oude
binnenstad, omringend door de strakke hoogbouw uit de
communistische tijd.
Lees het hele verhaal

Informatie van de secretaris
En dat was drie!
Ook als secretaris loop ik over de Trail, ook dit keer met
andere enthousiaste wandelaars.
Wij zijn net terug uit Hongarije en Servië, waar we twee
weken hebben gelopen langs de Sultans Trail. Dit is alweer
de derde voorjaarswandeling, begonnen twee jaar geleden
in Wenen, lopend door Oostenrijk, Slowakije, Hongarije en
nu aangekomen in Servië bij Novi Sad. Leuke groep.
Volgend jaar gaan we voor de vierde etappe van Novi Sad
naar midden Servië. Er heeft zich alweer een groepje aangemeld. Er is altijd plaats voor nieuwe
lopers en loopsters. De datum is van 9/10 mei t/m 22 mei. Denk er maar eens over na en wanneer
het iets lijkt, noteer dan alvast de data in jouw agenda!
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/zuabqhzkbk/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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********
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: Marcel Schuurmans, Bas Kleine, Arjan Schuiling, Max Smits, Sedat Çakir en onze
secretaris Ton
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
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Share
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Tweet
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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
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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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