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Wandel mee op de Sultans Trail

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief november 2019
Beste George,
Door te wandelen word je lekker warm, dus (slecht) weer doet niet zo ter zake. Els gaat gewoon op
pad op 8 december. Het bestuur nodigt (toekomstige) vrijwilligers uit voor een inspiratiemiddag
over de Trail. We kijken in de toekomst en nodigen een ieder uit voor de nieuwjaarsreceptie. Er is
weer hard gewerkt aan het promoten van de Trail en we willen ons meer toeleggen op de sociale
media. Maar lezingen verspeid over het land worden niet versmaad. We zijn blij een goede route
Istanbul in te hebben gevonden. Dit keer gaat Vincent op pad en stelt zich voor. Tot slot een
gesprek met de penningmeester en aanvullende informatie over de vriendenreis in Bulgarije.
Dus, een nieuwsbrief vol, geniet er van.

Wil je meedenken over de toekomst van de Sultans
Trail?
Kom dan 15 december tussen 12 en 17 uur
naar de bibliotheek van het Roosenstock
Huessy Huis aan de Hagestraat 10, in
Haarlem. Bij deze de route beschrijving
Onze Stichting draait op vrijwilligers, dat is
prachtig. Zonder vrijwilligers geen Sultans
Trail! Iedereen doet zijn ding, maar het is ook
heel belangrijk om eens stil te staan met wat
wij gezamenlijk willen en kunnen.
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/ma77t3jqvj/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Ton Waarts zal daarom op de 15e meer
vertellen over de plannen voor de toekomst
waarna we, onder begeleiding van de
professionals Claudia en Marie Jose, zullen
spreken over wat we hiervan vinden en wat
ieder zelf wil en kan.
De Sultans Trail staat op een
belangrijk kruispunt. Gaat het ons lukken om
erkend te worden als Europees Cultureel Pad
en om de Sultans Trail verder te ontwikkelen
tot een route die door steeds meer
wandelaars en etsers gebruikt gaat
worden? Iedereen die wil meedenken en/of
wil meewerken om deze ambities verder uit
te werken en zich dus genoeg vrijwilliger
voelt is van harte uitgenodigd op deze middag!
Trouwens, het is ook gewoon leuk om deze middag mee te maken, met lekkere Balkanhapjes
vooraf en een gezellige borrel achteraf met uiteraard leuke en betrokken mensen.
Het hele programma van deze middag kun je zien op onze website
Het Sultans Trail bestuur.

Zet het nu al in je agenda!
De tijd gaat razend snel. Volgende maand
vieren we al weer het eind van het jaar.
Daarom willen we jullie nu al laten weten dat
we, zoals elk jaar, een nieuwjaarsbijeenkomst
hebben georganiseerd en wel op 8 januari
2020 vanaf 15 uur, in ons kantoortje in de
Hagestraat 10, in Haarlem.

We hielden 2 lezingen.
Ook de Sultans Trail is van alle markten thuis,
zo reisden Iris en Sedat naar Alkmaar naar de
ledenvereniging van het St. Jacobs
genootschap en naar Den Bosch naar de
ledenvereniging van de Pelgrimswegen naar
Rome, samen met Max Smits en Antoon Roos
en het beroemde “beurskarretje”. Dat het
helaas ook dit maal op de terugreis begaf.
De eerste bijeenkomst werd gehouden in de
Grote Kerk in Alkmaar, een prachtige kerk,
zeker het bezichtigen waard. De lezing die we hielden ging over hun prille begin van pelgrimeren,
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/ma77t3jqvj/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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beiden ooit gestart op de Camino, Sedat als loper en Iris als etser.Tegenwoordig etst Sedat met
Iris en loopt Iris met Sedat mee, maar nu over de Sulans Trail. Nieuwe ontmoetingen tijdens het
pelgrimeren was dan ook Sedat's thema, evenals de ontwikkelingen binnen de Sultans Trail
gedurende de laaste 10 jaar: onze Trail staat steeds meer op de kaart en vindt internationale
erkenning. Nieuwste ontwikkeling vormt de digitale verspreiding van onze naamsbekendheid
middels #sultanstrail. Max sloot onze informatie af met een heldere lezing over de Sultans Trail
app, die in de Google Play Store is te verkrijgen.
We waarderen dat het St. Jacobsgenootschap het weer mogelijk maakte onze ervaringen en
vorderingen te delen.
Helaas moesten wij wel de niet verkochte boeken naar huis dragen met een kar zonder
wielen! Goed beslagen ten ijs, met een volledig gerepareerde beurskar, gingen wij de week daarop
naar Den Bosch in gezelschap van de penningmeester. Wederom hielden wij een lezing, dit keer
over de veiligheid onderweg. Al met al voor herhaling vatbaar en elke reis leer je weer dat goed
gereedschap en gezelschap het halve werk is.
Iris en Sedat.

Zo loop je Istanbul in.
Met behulp van de ervaringen van wandelaars die ons
voorgingen hebben Max Smits en Bram Schouten in
oktober dit jaar een redelijk gelukte poging gedaan om
Istanbul op een aanvaardbare manier binnen te lopen.
Daarbij moesten wél verschillende hindernissen worden
genomen.
Vanaf Sazlibosna gaat deze route langs Romeinse
restanten door een moeilijke bospassage, die op
Openstreetmaps staat aangegeven, maar wij kozen voor
een makkelijkere route naar de kruising met de D020 waar
je bij een bushalte uitkomt. De route rond het Alibeymeer
ten NW van Istanbul loopt ten zuiden van het meer want
ten noorden ligt een militair terrein.
Na Pirinci, het begin van dit meer, doemt een grind- en steenafgraving op. Er loopt een mooi maar
niet zo eenvoudig pad langs, met uitzicht op de skyline van de stad. Bij een lage waterstand van het
meer kan je onder de bogen van het indrukwekkende Maglova en Guzelce Aquaduct heenlopen
voor we de eerste buitenwijk van Istanbul, Sultangazi binnenlopen. Na stukjes van een oud
Ottomaans kanaal en weer eens een nieuwe snelweg in aanbouw komt na het doorkruisen van de
buitenwijk Alibeykoy de Gouden Hoorn in zicht met Pierre Lotto, de eeuwenoude begraafplaats
van Eyup. Ook hier wordt weer druk gewerkt, dit keer aan een nieuwe metrolijn.
Door de voormalige buitenmuur van Contantinopel lopen we de oude stad binnen. Het voert te
ver om op te noemen wat vervolgens allemaal is te bezichtigen. Een aantal must sees: talloze Han's
(oude pleisterplaatsen) in het lagere deel van de stad tegen de Gouden Hoorn met lokale
nijverheid, ontelbare moskeeën en het Sere ye cistern, een ondergronds waterbassin voor opslag
van water van het Valens aquaduct. Vele indrukken, nog meer glaasjes thee en soms grote
mensenmassa’s later zal de Suleymani tombe en moskee worden bereikt, het eindpunt van 2500
km trail van Wenen naar Istanbul.
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/ma77t3jqvj/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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De nieuwe GPS signalen van bovenstaande route zijn al verwerkt en in onze webshop te
verkrijgen. Ook zijn er al stickers aangebracht op deze route. Dus je kunt ons voorbeeld volgen.
Bram Schouten.

Op weg naar een nieuw avontuur
Vincent Greeven kwam voor informatie over
de Trail naar ons kantoortje in Haarlem. Hij
aarzelde eerst nog, maar is nu vast besloten
de Sultans Trail van 2400 km helemaal te
gaan lopen. Hieronder geeft hij aan wat zijn
motivatie is
“Het lopen van een meerdaagse tocht in de
Rocky Mountains (200km) anderhalf jaar
geleden heeft mijn interesse voor lange
tochten ink aangewakkerd. Sindsdien heb ik
veel mensen leren kennen die positieve
ervaringen hadden met lange tochten. Bovendien ben ik gecharmeerd geraakt door het concept
'slow travelling' en heb ik mij voorgenomen het komende jaar niet te gaan vliegen. Daarom is het
mijn plan volgend voorjaar vanaf Utrecht naar Istanbul te liften. Als het zo ver is zal ik een
persoonlijke site hebben waar je mijn reis in etappes kunt volgen.
Van de vele natuurpaden lijkt de Sultans Trail (ST) mij het gaafst, omdat het door een ongeroerd,
ruig en idyllische regio voert. Tijdens mijn vorige trip naar de Balkan raakte ik betoverd bij het zien
van de helgroene valleien omgeven door bergen bedekt in een deken van bloemen, mos, groen,
sneeuw of een simpele bruine kaalheid: de door mij zo genoemde “vierseizoenvalleien”. Deze zijn
omgeven door bergen die getekend zijn door de typische kenmerken van alle vier de
jaarseizoenen: groen (zomer), bloemen (lente), bruine kaalheid (herfst) en sneeuw (winter). De
route leidt door gehuchten, dorpen en uiteindelijk steden getekend door een bijzondere
combinatie van Russisch-Orthodoxe, Ottomaanse, en communistische invloeden. Terugdenken
aan de uitzonderlijke diversiteit die ik beleefde in mijn voormalige Balkantrip brengt mij idyllische,
fantasievolle herinneringen. De Sultans Trail leek mij de beste manier om deze regio te verkennen
door de combinatie van natuur en cultuur dat de route kenmerkt. Tenslotte raakte ik erg
geënthousiasmeerd door Stichting Sultans Trail. Kennismaken met Sedat en Iris, het horen van hun
verhalen en hun liefde voor de Trail raakte mij diep. Toen zij mij voorlegden een stukje te schrijven
voor de nieuwsbrief lag het besluit vast; ik ga liften naar Istanbul en daar een 2400 kilometer lange
wandeling beginnen! Loop je mee?"
Vincent Greeven.

Intervieuw met de penningmeester, Hans Mersmann
Hans liep voor het eerst half 2016 het kantoortje van de
Sultans Trail binnen omdat hij een stuk van de Trail met een
vriendin wilde lopen. Het heeft veel indruk op hem gemaakt
hoe goed hij door Sedat werd voorbereid op hun tocht. En ook
nog kosteloos. Natuurlijk is hij toen meteen Vriend van
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/ma77t3jqvj/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Sultans Trail geworden. Toen heette dat nog Deelnemer. Na
een keer voor de Sultans Trail op een beurs te hebben gestaan
werd hij uitgenodigd op de nieuwjaarsborrel 2018 waar een
oproep voor een penningmeester klonk. Bingo: hij had
ervaring op nancieel gebied dus dat leek hem wel wat,
zodoende werd hij de nieuwe penningmeester.
Hans zet zich voor de Sultans Trail in naast een baan in het
onderwijs, een vve-voorzitterschap en een stukje mantelzorg.
Naast wandelen en etsen houdt hij van gitaar spelen, brood
en taart bakken en voetbal kijken.
Hans: “Ik ben terecht gekomen in een bestuur met ambitieuze
doelen dat met grote gedrevenheid werkt. Maar al in de jaren
voor ik kwam is veel bereikt. Zeker gezien het feit dat de
Stichting haar nanciën maar moeizaam weet rond te breien. Hij vindt het een uitdaging daarin
wat verbetering te brengen". De inkomsten van de Stichting komen echter van een kleine groep
betrokkenen. Dat is niet vreemd want de Trail loopt door maar liefst acht landen. Er zijn veel
Vrienden in Nederland, waar de Sultans Trail goed gepromoot wordt. Je zou willen dat er meer
aanhang/steun is vanuit de landen, waar de Sultans Trail doorheen loopt."
"Ik hoop uiteraard dat onze huidige Vrienden van Sultans Trail ook voor komend jaar een bijdrage
willen leveren! Tevens verwacht ik nieuwe aanmeldingen naar aanleiding van de BBC
documentaire over Sultans Trail.” Die documentarie zal hopelijk volgend voorjaar te zien zijn. Er
wordt inmiddels een nieuw administratiesysteem ingericht, waarmee nieuwe aanmeldingen vlot
kunnen worden verwerkt. Ondanks de zorgen ziet Hans dus allerlei vooruitgang.
Hans: “Niettemin zou het welkom zijn als meer mensen meedenken over het verbeteren van de
inkomsten. Denk maar aan sponsoring, subsidies, meer samenwerken met reisorganisatoren. Dat
zijn taken die nu blijven liggen. Het zou toch jn zijn als we onze vrijwilligers iets meer kunnen
bieden dat alleen gedrevenheid en een kop kof e?
"Oh ja, als je een overnachting bij Booking.com zoekt of wil boeken, doe dat dan via de link op onze
site. De Sultans Trail krijgt daar enkele procenten van!”
Tine Lambers.

Sociale media.
We streven ernaar betere naamsbekendheid te krijgen op internet. Daarom willen we jullie
allemaal vragen voortaan de #sultanstrail te vermelden in je account van Instagram, Twitter,
Facebook, Polarsteps etc. Op deze manier kan je eraan bijdragen de naam Sultans Trail wereldwijd
te verbreiden.
Ook vragen we jullie je reisverslagen of foto's op onze Facebook pagina's Sultanstrailfriends,
Sultanstrailnederland, en de Sultanstrailpagina te plaatsen.

Andere opzet van de groepsreis van So a naar Plovdiv
Op de agenda van de Sultans Trail staat al een tijdje een wandelreis aangekondigd van So a naar
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/ma77t3jqvj/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Plovdiv van 11-25 april 2020. De verandering die ik bij deze aankondig is dat de reis niet zal
worden begeleid door Iris en Sedat maar door ondergetekende.
In vergelijking met tochten door de gebergtes van Rila en de Rhodopen, is deze reis iets lichter
maar onderschat ‘m niet. Laat ik als voorbeeld dag 5 geven van Mohin Prohod naar Golak niet
alleen de afstand is pittig, 22 kilometer, maar daarbij moet ook nog meer dan een kilometer
worden geklommen en bijna 800 meter worden gedaald. Daar tegenover staat dan dag 1 vanuit
het hart van So a naar voorstadje German met 219 meter klimmen en 184 meter dalen. In overleg
met de deelnemers zou de reis eventueel wat kunnen worden ingekort want er zijn nu wat
stadsexcursies ingepland.
Alles bij elkaar hebben we 216 gevarieerde kilometers af te leggen tussen So a en Plovdiv
verspreid over 10 wandeldagen, dus gemiddeld iets meer dan 20 kilometer per dag.
Heb je belangstelling om je aan te sluiten, laat het me dan even weten, dan kan ik zo snel mogelijk
laten horen of de reis kan doorgaan (minimaal 6 deelnemers, maximaal 10).
Wil je meer informatie over deze reis stuur me dan een mailtje of een appje naar 06 2468 6785.
Arjan Schuiling Bulgarijecoördinator Sultans Trail

Zoek je nog een cadeau voor de feestdagen?
En weet je niet wat te geven? Misschien kan onze webshop je dan uitkomst bieden. Ga eens kijken!

Wandelen met Els
Beste wandelaars,
Op 8 december gaan we de OV Stapper Amsterdamse Bos
lopen, een wandeling van 17 km. Deze wandeling loopt van
van Amsterdam CS naar het busstation im Amstelveen
Bij deze de routebeschrijving en routekaart.
We doen het echter ánders: we lopen de route andersom, dus
vanaf het busstation Amstelveen naar Amsterdm CS; dit in
overleg met Albert die geen moeite had de juiste route
omgedraaid te vinden. Ik neem aan dat dit voor meer van ons geldt. We kunnen dan in Amsterdam
aan het eind van de wandeling iets gaan drinken en eventueel met diegenen die dit leuk vinden
ergens nog iets eten.
We treffen elkaar op het busstation in Amstelveen om 11.00 uur
Laat je het even weten als je meegaat op 06 2262 2626
Groeten Els

Informatie van de secretaris
Gratis Sultans Trail app voor Vrienden van de Sultans
Trail
Sinds een klein jaar hebben wij een Sultans Trail
wandelapp in Android, te verkrijgen in Google Play
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/ma77t3jqvj/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Store, voor € 9,99. Maar als je de Vriendenbijdrage
voor 2020 hebt voldaan, heb je recht op deze
gratis app. Helaas draait de app nog niet op Apple,
maar hier wordt aangewerkt.
Deze app maakt het mogelijk de Sultans Trail tijdens je
wandeling te volgen en het geeft aan waar onderweg
onderdak te vinden is. Onderdak dat bij Booking.com
geregistreerd is, kan op deze wijze direct geboekt
worden. Naar de overige verblijven kan direct gebeld
worden. Ook zijn er meerdere interessante
bezienswaardigheden vermeld. De route is opgedeeld
in 138 etappes. Een bijna onmisbaar onderdeel van je
uitrusting als je gaat wandelen!
De app is op wereldschaal, dus ook elders bruikbaar en functioneert zowel on- als of ine, zodat je
niet te snel te maken hebt met een lege batterij.
Interesse? Mail me dan snel.
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 en George Truijen.
Bijdragen van: Ton Roos, Iris Bezuijen, Bram Schouten, Hans Mersmann, Arjan Schuiling,
Vincent Greeven 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

Google+

YouTube

Booking

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/ma77t3jqvj/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Share

Tweet

+1

Share

Contact

Steun ons!

St. Sultans Trail - A European Cultural

Doe een donatie

Route

Word vrijwilliger

Hagestraat 10

Like ons op Facebook

2011 CV Haarlem

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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