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Wandel mee op de Sultans Trail

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief september 2019
Beste George,
Nu de blaadjes weer vallen en er een regenachtig windje staat is het toch heerlijk te lopen, zoals
met Els over de Veluwe.
De Academische Raad verwijst naar een interessant artikel in de Volkskrant over Sultan Suleyman,
de prachtlievende. Sultans Trail borden wijzen nu naar de moskee van deze Sultan en in
tegengestelde richting naar Wenen. We zoeken vrijwilligers, de BBC is op pad, proef de natuur
onderweg en een ingezonden brief met steekhoudende opmerkingen.
Weer genoeg te lezen dus.

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/3y1krneptw/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Academische Raad, "Diepgang".
Het hart van sultan Süleyman, hét voorbeeld voor
Erdogan
In 2016 werd de tombe van Süleyman I, de prachtlievende ,
ontdekt in Hongarije. De bekende Nederlandse schrijver
Jaap Scholten, die in Boedapest woont, heeft deze tombe
in mei 2016 bezocht. Hij heeft hierover een prachtig artikel
geschreven, dat gepubliceerd is in de Volkskrant
(september 2016). Hij maakt hierin ook een koppeling met
het heden. Zeer lezenswaardig!
Jaap Scholten heeft ons toestemming verleend om dit
artikel op onze website te plaatsen, waarvoor wij hem
erkentelijk zijn.
Ton Roos

Het plaatsen van borden rond Istanbul.
In samenwerking met de gemeente Arnavutköy zijn in
deze gemeente borden geplaatst richting Istanbul, naar
de Suleyman moskee, het eindpunt van de Sultans Trail.
Ook wijzen de pijlen naar Wenen. Iris, Sedat en Fikri
gingen afgelopen week met 2 gemeenteambtenaren op
pad om de borden op de juiste plek aan palen te
bevestigen. Het heeft veel tijd en inzet gevergd om het
zo ver te krijgen, maar het resultaat is er wel naar. We
hopen dat ook andere gemeentes dit voorbeeld zullen
volgen om de mooi ontworpen borden van onze
vrijwilligerster Merel van Essen te plaatsen.

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/3y1krneptw/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Ondersteuning door vrijwilligers.
Zoals iedereen zich kan voorstellen en zoals ook in de
vorige nieuwsbrief beschreven, zijn er bergen werk te
verzetten voor de Sultans Trail. Momenteel doen we dit
met een betrekkelijk gering aantal vrijwilligers. Daarom
doen we een dringende oproep aan onze lezers, eens te
overwegen contact met ons op te nemen en te
bespreken waarvoor je je zou willen inzetten. Momenteel lopen we er tegenaan dat we weinig
juridische kennis in huis hebben; dit vooral met betrekking tot de aansprakelijkheid. Is er iemand
die ons hierbij (eenmalig) kan adviseren? We zouden eveneens graag onder andere in contact
komen met mensen die ons willen ondersteunen als redacteur voor de website en
nieuwsbrief.Mail ons even.
We wachten vol spanning jullie reactie aan ons af.

Opnames van de BBC zijn begonnen.
Opnames van de BBC zijn begonnen.
Wij hebben ons erg ingezet om de BBC van
zo veel mogelijk informatie over de Sultans
Trail te voorzien. Dit zal zeker te merken zijn
aan onze telefoonrekening, er is heel wat
heen en weer gebeld. Op onze oproep in de
nieuwsbrief van vorige maand met de vraag of wandelaars of etsers die in Bulgarije en Servië
onderweg zijn zich wilden melden om in kontakt te komen met de BBC hebben 2 personen
gereageerd. De BBC crew is op pad gegaan met ons paspoort in de hand om ook zelf stempetjes te
halen. We hebben hen gewezen op markante plekken op de route en hen in contact gebracht met
onze sleutel guren en gidsen in het betreffende gebied. Last but not least hebben we ze
geattendeerd op onze app met alle verdere informatie met de route en GPS signalen, evenals
overnachtingsmogelijkheden. Ze waren zo vriendelijk extra informatie over bezienswaardigheden
aan de app toe te voegen.
“Bepakt” met al onze informatie en kennis en hun eigen goede regisseur en cameraman kunnen we
er vanuit gaan dat het 3 mooie uitzendingen zal opleveren.
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/3y1krneptw/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Wenen: culinaire seizoenen
De basiskeuken van Wenen wijkt af van het
eten dat we in Nederland gewend zijn.
Omdat Wenen een ander klimaat kent en
niet aan zee ligt, zijn ook de
seizoensinvloeden anders dan in Nederland.
In deze nieuwsbrief wil ik graag een aantal
voorbeelden geven van deze verschillen.
Overigens zijn er ook veel overeenkomsten: in Oostenrijk kennen ze bijvoorbeeld ook een
asperge- en wildseizoen.
Als de bladeren van de Bärlauch (daslook) in april bloeien, zijn er in de meeste restaurants speciale
gerechten te vinden. O.a als basis voor soep, in pastagerechten of op brood. Daslook groeit in
Midden-Europa ook “gewoon” in het wild en geeft een sterke smaak vergelijkbaar met kno ook.
Ook als de P fferlinge (cantharellen) “geoogst” kunnen worden tussen juli en oktober, zijn er veel
gerechten met deze paddenstoelensoort te vinden. O.a. in een saus bij het vlees, in pastagerechten
of samen met Knödels.
Ook de Kürbis (pompoen) krijgt tijdens het oogstseizoen in de herfst een prominente plek en
wordt niet alleen tot soep verwerkt maar ook als onderdeel van hoofdgerechten.
Qua fruit valt op dat Marillen (abrikozen) in Oostenrijk zelf verbouwd worden en dus niet
geïmporteerd hoeven te worden. Hierdoor heeft het Marillenseizoen in Oostenrijk in juli een
vergelijkbare status als bij ons de aardbei of kers. De abrikozen worden verwerkt in oa jam, Knödel
en gebak.
In en rondom Wenen zijn veel wijngaarden te vinden. Het nieuwe wijnseizoen begint zodra de
eerste Sturm in de herfst beschikbaar is. Sturm is vergist druivensap maar nog geen volledige wijn.
Zodra de Sturm beschikbaar is, staat dit groots aangegeven op de uithangborden van de
restaurants.
Bas Kleine.

Feedback van een etser.
We zijn zowel blij met positieve als ook
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/3y1krneptw/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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negatieve feedback over je ervaring op je
wandel- of etstocht. We verwerken deze
reacties graag in onze informatie. We kregen
verschillende reacties over de snel op elkaar
volgende klimmen in het gebied voor en na
Budapest. Dit is geheel anders dan in de
Alpen waar het om één grote stijging gaat.
Hieronder de ervaringen van Ella van Zaal en
onze reactie hierop:
Onlangs hebben wij met vier personen de etsroute van de Sultans Trail ge etst van Budapest
naar Istanbul.
Wij zijn zeer ervaren etsers en hebben al vele etsroutes ge etst, waaronder drie routes die wij
zelf hebben samengesteld in China. Ook hebben wij vaak in de bergen ge etst.
Onze ervaring met de etsroute van Sultans Trail is dat deze etsroute minder geschikt is om te
etsen. Vele stukken gaan over onverharde paden, wat op zich geen probleem hoeft te zijn. Echter
deze onverharde paden zijn vaak onbegaanbaar. De eerste keer dat ons dit overkwam kwamen we
in een stuk van 10 km dat geheel een modderpad was. Totaal onbegaanbaar, en helaas was er ook
geen weg terug meer. Door de vele modderklonten waren de etsen niet meer vooruit te duwen.
Het was gewoonweg ondoenlijk.
Andere onverharde paden waren vaak met grote stukken steen, steil omhoog of naar beneden,
gewoonweg gevaarlijk. Ook de etsroute over de weg was vaak heel gevaarlijk, omdat we dan over
drukke wegen moesten. De gemiddelde Balkanbewoner rijdt met andere snelheden dan wij
gewend zijn en er is vrij weinig ruimte op de weg voor een etser, waarbij je je als etser bij
inhaalmanoeuvres vaak je hart vasthoudt. Verder zijn wij van mening dat vermeld dient te worden
dat men over een goede etsconditie dient te beschikken, omdat de zwaarte van de route echt
anders is dan door de Alpen etsen. Het stijgingspercentage is echt anders!
Zonder GPS is de route ook slecht te etsen. Er staan nergens etsbordjes en straatnaambordjes
om de weg volgens het routeboekje te vinden zijn ook lastig te vinden. De stad So a uit etsen was
ons zonder de GPS nooit gelukt!
Gelukkig was het leuk om door de stadjes en dorpen te etsen en contact te leggen met de
bevolking. Dat maakt een hoop goed. Maar als advies geven wij jullie mee, om nog eens goed naar
deze route te kijken. Mocht je onze verhalen willen lezen, je kunt ons hier volgen.
Ella van Zaal.

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/3y1krneptw/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Onze reactie hierop:
Dank je hartelijk voor je verslag en feedback. De modderpaden zijn inderdaad wel pionierspech.
De verbeterde GPX is er al. Deze route hadden wij in een droog seizoen gereden en inderdaad
bleek deze na regen niet begaanbaar. Dus die route is omgelegd. Het klimmen is inderdaad
machtiger dan wijzelf beleefd hebben en we zullen uiteraard de omschrijvingen aanpassen. Vanaf
Plovdiv komt dan ook de beloning voor het doorkruisen van de machtige bergketens. We zijn druk
bezig met zichtbare markering, omlegging van onverharde wegen en het vermijden van drukke
wegen. Er zijn inderdaad enkele in- en uitroutes van steden die onvermijdelijk druk blijven.
Inderdaad, Belgrado inrijden kan alleen via de D100.
We hebben je blog aandachtig gelezen en de mooie plaatjes bekeken. We gaan alle opmerkingen
verwerken, zoals vele routes optimaliseren, dankzij jullie inbreng. We horen veel positieve
geluiden over het traject So a tot Istanbul maar Istanbul in etsen is en blijft een crime voor elke
etser.
Nogmaals dank voor de mooie blog waar we ondanks je genoemde minpunten, van genoten
hebben.
Iris Bezuijen.

Wandelen met Els

Hallo Wandelaars,
Zondag 13 oktober is onze volgende wandeldag.
Ik heb weer een mooie route gevonden: We lopen door het
hart van de Betuwe, een wandeling van 19 km.
We treffen elkaar om 10.40 uur op het Station in
Geldermalsen.
Laat het even weten als je meegaat.
Groeten, Els 0622622626
Volgende wandelingen zijn dit jaar gepland op:
10-09, 08-12.
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/3y1krneptw/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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En in 2020 op: 12-01, 09-02, 08-03, 12-04, 10-05, 14-06, 13-09. Zet deze data dus al in je agenda.
Els van Looy

Informatie van de secretaris
Europees Cultureel Pad
Na een lange zomer, waarin ik ink op reis ben
geweest , ga ik nu weer mijn aandacht op de Sultans
Trail organisatie richten. Er is nog veel werk aan de
winkel, zeker nu wij serieus van plan zijn om onze trail
erkend te krijgen door de Raad van Europa als
of cieel Europees Cultureel Pad. Daarvoor is nog het
nodige te doen, zowel intern als organisatie maar ook
extern omdat wij een breed internationaal draagvlak
moeten verwerven. Dit alles gaat naar verwachting
meerdere jaren kosten voordat alles gerealiseerd is,
maar we gaan ons best doen. Ook is ons streven dat
we veel meer "Vrienden van de Sultans Trail" gaan krijgen, want zonder een breed draagvlak
komen wij er niet. Dus we gaan er met al onze vrijwilligers weer ink voor.
En als je het nog niet bent: Gewoon "Vriend van de Sultans Trail" worden, dat helpt altijd!
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.

********

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/3y1krneptw/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Colofon
De titel van dit blok
Hoofdredactie: Tine Lambers en George Truijen
Bijdragen van: Ton Roos, Bas Kleine, Ellavan Zaal, Iris Bezuijen, Els van Looy 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
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Google+

Tweet
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YouTube

Booking

Share

Contact

Steun ons!

St. Sultans Trail - A European Cultural
Route
Hagestraat 10

Doe een donatie
Word vrijwilliger
Like ons op Facebook

2011 CV Haarlem

Website Sultans Trail
Boek je volgende reis hier

E-mail: info@sultanstrail.com
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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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