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Onze	  reis	  door	  
Turkije	  	  

	  
maandag	  23	  april	  -‐	  dinsdag	  26	  juni	  2012	  

	  
Marga	  en	  Tjabering	  Stek	  

	  
	  

Auto:	  Nissan	  Almera	  Tino,	  bouwjaar	  2002	  
Caravan	  :	  Eriba	  Triton,	  BSA,	  bouwjaar	  1993	  

	  
	  

	  

Mesopotamië:	  
Haran	  en	  Urfas	  
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Maandag	  23	  april	  2012,	  Wierden-‐Boppart,	  332	  km.	  
Vertrek:	  08.55,	  aankomst:	  14.25,	  zon,	  wind,	  regen,	  temp:	  6-‐14	  gr.	  Camping:	  Sonneneck,	  €	  41,	  -‐.	  	  
Onze	  Turkije	  reis	  is	  vanmorgen	  begonnen!	  We	  mogen	  met	  een	  gerust	  hart	  stellen	  dat	  we	  erg	  naar	  deze	  
reis	  hebben	  uitgekeken.	  Vanaf	  begin	  september	  toen	  de	  reisgids	  van	  ANWB	  kampeerreizen	  op	  hun	  
website	  stond	  waren	  we	  eigenlijk	  gelijk	  gewonnen	  voor	  deze	  reis.	  Eerlijkheidshalve	  moet	  gezegd	  worden	  
dat	  we	  in	  eerste	  instantie	  vijf	  reizen	  op	  ons	  lijstje	  hadden	  gezet.	  Met	  als	  goede	  eerste	  op	  dat	  verlanglijstje,	  
de	  reis	  naar	  de	  Baltische	  staten.	  Met	  als	  prima	  tweede,	  deze	  prachtige	  reis.	  De	  reis	  die	  we	  nu	  maken	  stond	  
lang	  niet	  op	  de	  eerste	  plaats	  omdat	  we	  echt	  zwaar	  tegen	  de	  prijs	  van	  deze	  reis	  hebben	  aangehikt.	  Maar	  
wat	  kan	  men	  zeggen	  over	  de	  prijs	  van	  een	  reis	  van	  vierenvijftig	  dagen	  met	  veel	  diners	  en	  excursies	  met	  als	  
klap	  op	  de	  vuurpijl	  een	  vierdaags	  reis,	  volledig	  verzorgd	  naar	  het	  land	  van	  de	  rivieren	  de	  Eufraat	  en	  de	  
Tigris.	  Hier	  hangt	  een	  behoorlijk	  prijskaartje	  aan.	  	  
Nu	  is	  er	  natuurlijk	  altijd	  nog	  de	  mogelijkheid	  om	  deze	  reis	  een	  jaartje	  uit	  te	  stellen!	  Intensieve	  reizen	  zoals	  
deze	  reis	  en	  die	  van	  de	  voorgaande	  jaren	  spreiden	  over	  meerdere	  jaren,	  daar	  is	  iets	  voor	  te	  zeggen	  maar	  
we	  moeten	  wel	  bedenken	  dat	  dan	  we	  weer	  een	  jaartje	  ouder	  zijn!	  En	  dat	  laatste	  telt	  vooral	  voor	  mensen	  
van	  onze	  leeftijd.	  
Wij	  praten	  zeer	  regelmatig	  nog	  over	  onze	  reizen	  van	  de	  afgelopen	  jaren.	  Of	  dat	  nu	  de	  reis	  is	  naar	  de	  
Noordkaap,	  welke	  een	  onuitwisbare	  indruk	  op	  ons	  heeft	  gemaakt,	  of	  onze	  avonturenreis	  naar	  Oekraïne,	  
een	  onmetelijk	  groot	  land,	  wat	  daar	  heel	  gewoon	  is,	  is	  voor	  ons	  heel	  bijzonder.	  Neem	  alleen	  de	  bijzondere	  
houding	  van	  de	  politie	  zoals	  wij	  die	  daar	  hebben	  meegemaakt.	  
De	  reis	  naar	  Thracië	  was	  ook	  een	  zeer	  bijzondere	  reis.	  Die	  ging	  door	  landen	  als	  Albanië,	  een	  land	  dat	  zo	  
apart	  is	  dat	  we	  daar	  graag	  nog	  eens	  naar	  toe	  willen,	  het	  is	  absoluut	  -‐	  het	  laatste	  mysterie	  -‐	  van	  Europa.	  
Immers	  bijna	  niemand	  in	  Nederland	  kent	  dit	  land.	  Een	  ander	  prachtig	  gastvrij	  land	  is	  Macedonië,	  dit	  land	  is	  
zeer	  zeker	  het	  noemen	  waard.	  In	  één	  adem	  willen	  we	  noemen	  Bulgarije	  een	  land	  waar	  eigenlijk	  iedereen	  
naar	  toe	  zou	  moeten	  gaan,	  alleen	  al	  om	  de	  meer	  dan	  prachtige	  natuur	  en	  de	  uiterst	  gastvrije	  mensen.	  Om	  
een	  paar	  van	  hen	  te	  noemen,	  het	  echtpaar	  dat	  het	  hotel	  beheerde	  bij	  Melnik	  die	  ons	  trakteerde	  op	  een	  
glaasje	  van	  de	  allerbeste	  Raki	  en	  de	  overheerlijk	  vleeswaren.	  De	  Monnik	  in	  het	  klooster	  Bachkovo	  die	  ons	  
uitnodigde	  om	  een	  glaasje	  bij	  hem	  te	  drinken	  in	  zijn	  kloostercel.	  Er	  zijn	  gemakkelijk	  een	  behoorlijk	  aantal	  
meer	  mensen	  te	  noemen	  die	  een	  onuitwisbare	  indruk	  op	  ons	  hebben	  gemaakt.	  Wij	  kunnen	  gelukkig	  
stellen,	  dat	  lokale	  mensen	  ons	  vaak	  hebben	  geholpen	  op	  een	  fantastische	  manier.	  
Uitstellen	  van	  dromen	  die	  we	  hebben	  is	  ons	  volgens	  niet	  het	  verstandigste	  wat	  je	  kunt	  doen	  op	  onze	  
leeftijd.	  Onze	  gedachte	  is,	  wanneer	  je	  een	  droom	  hebt,	  verwezenlijk	  die	  dan.	  Stel	  die	  niet	  uit	  tot	  het	  
volgende	  jaar,	  nu	  kunnen	  we	  nog	  het	  samen,	  wie	  weet	  of	  het	  volgend	  jaar	  nog	  samen	  kunnen!	  
We	  hebben	  lange	  en	  intensieve	  gesprekken	  met	  Ger	  en	  Ria	  en	  Henk	  en	  Henny	  gehad	  om	  te	  kijken	  of	  we	  
samen	  opnieuw	  een	  mooie	  reis	  kunnen	  maken.	  Het	  grote	  probleem	  voor	  ons	  is,	  is	  dat	  Ger	  nog	  volop	  werkt	  
in	  een	  verantwoordelijke	  baan.	  Hierbij	  komt	  dat	  Henk	  en	  Henny	  net	  zo	  denken	  als	  wij	  over	  grote	  reizen,	  
niet	  uit	  stellen	  tot	  het	  volgende	  jaar.	  
Met	  meer	  dan	  enige	  pijn	  in	  het	  hart	  hebben	  we	  het	  besluit	  genomen	  om	  met	  zijn	  vieren	  op	  reis	  te	  gaan.	  
Deze	  pijn	  zat	  hem	  vooral	  in	  het	  feit	  dat	  Ger	  en	  Ria	  fijne	  reisgenoten	  waren.	  Helaas	  hebben	  zij	  niet	  de	  
mogelijkheid	  om	  dit	  jaar	  meer	  dan	  negen	  weken	  vakantie	  op	  te	  nemen.	  
Bijzonder	  waren	  ook	  de	  reacties	  van	  de	  mensen	  die	  we	  verteld	  hebben	  wat	  we	  willen	  gingen	  doen	  deze	  
vakantie.	  Velen	  keken	  ons	  aan	  en	  vroegen:	  “Doen	  jullie	  dat	  echt	  en	  zover?”.	  Regelmatig	  hoorden	  we	  de	  
vraag:	  “Is	  het	  daar	  wel	  veilig,	  of,	  zijn	  jullie	  niet	  bang	  om	  daar	  heen	  te	  gaan?”.	  Regelmatig	  oogsten	  we	  juist	  
bewondering	  voor	  ons	  voornemen,	  vaak	  met	  de	  woorden:	  “Dat	  is	  net	  wat	  voor	  jullie!”.	  
Goed	  vandaag	  zijn	  we	  op	  pad	  gegaan.	  Het	  was	  geen	  goed	  weer	  om	  te	  reizen	  maar	  ook	  geen	  slecht	  weer.	  
Het	  weer	  was	  erg	  wisselvallig,	  we	  hebben	  de	  kachel	  aan	  gehad	  in	  de	  auto	  maar	  ook	  de	  airco.	  Een	  zware	  
regenbui	  bij	  Recklinghausen	  maakte	  het	  even	  lastig	  om	  rustig	  verder	  te	  rijden,	  vooral	  vanwege	  het	  drukke	  
verkeer	  in	  combinatie	  met	  het	  opspattend	  water.	  	  
Vermeldenswaardig	  is	  nog	  dat	  ik	  vreselijk	  de	  pee	  in	  kreeg	  om	  over	  de	  autobaan	  te	  rijden,	  het	  is	  altijd	  100%	  
opletten	  en	  het	  was	  tamelijk	  druk.	  Het	  ergste	  vonden	  we	  dat	  we	  niets	  zagen	  van	  het	  mooie	  landschap	  dat	  
zat	  verborgen	  achter	  de	  geluidswallen.	  We	  zijn	  op	  een	  bepaald	  moment	  via	  binnenwegen	  naar	  Bonn	  
gereden	  en	  toen	  zoveel	  mogelijk	  langs	  de	  Rijn	  naar	  hier,	  in	  Boppart.	  De	  kachel	  brand	  en	  we	  hebben	  de	  
gordijnen	  aan	  de	  kant	  geschoven	  om	  naar	  het	  scheepvaartverkeer	  te	  kijken	  op	  de	  Rijn.	  We	  lezen	  een	  boek	  
en	  hebben	  iets	  te	  drinken	  en	  er	  staat	  een	  lekker	  hapje	  op	  tafel.	  We	  genieten,	  we	  hebben	  vakantie!	  
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Maandag	  23	  april	  2012,	  Wierden-‐Boppart,	  332	  km.	  

	  
We	  staan	  klaar	  voor	  vertrek.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Klokken	  op	  een	  parkeerplaats	  langs	  de	  A31.	  



	  
	  

4	  

Dinsdag	  24	  april	  2012.	  Boppart.	  Rustdag	  
Vanmorgen	  toen	  ik	  rond	  keek,	  vanuit	  mijn	  bed,	  door	  de	  caravan	  zag	  ik	  dat	  ik	  op	  vele	  plekken	  onderhoud	  
had	  gepleegd.	  Dit	  jaar	  wordt	  deze	  caravan	  19	  jaar	  oud!	  Deze	  caravan	  is	  niet	  oud,	  het	  is	  Classica!	  Hierom	  is	  
het	  geen	  wonder	  dat	  er	  onderhoud	  gepleegd	  moest	  worden.	  Een	  voorbeeld:	  alle	  schroeven	  zijn	  opnieuw	  
vastgezet	  in	  het	  interieur.	  Schroeven	  die	  niet	  goed	  meer	  vast	  te	  krijgen	  waren	  zijn	  ingesmeerd	  met	  een	  
soort	  kit	  en	  toen	  voorzichtig	  vastgezet	  met	  een	  handschroevendraaier.	  Een	  karweitje	  van	  een	  volle	  
morgen.	  	  
De	  verlichting	  voor	  in	  de	  caravan,	  daar	  waar	  we	  zitten,	  is	  aangepast.	  Nadat	  we	  deze	  caravan	  hadden	  
gekocht	  in	  2000	  heb	  ik	  de	  armaturen	  met	  peertjes	  en	  een	  kapje	  van	  rookglas	  er	  uitgehaald	  en	  die	  
vervangen	  door	  halogeenverlichting.	  Het	  afgelopen	  jaar	  kreeg	  ik	  last	  van	  de	  hitte	  die	  dat	  soort	  lampen	  
afgeeft.	  De	  halogeenlampjes	  heb	  ik	  vervangen	  door	  Led	  lampjes	  3	  watt.	  Een	  priegel	  karweitje.	  
De	  afdichtingrubber	  van	  de	  deur	  en	  ramen	  zijn	  allemaal	  nagezien	  en	  daar	  waar	  nodig	  vervangen.	  Alle	  
scharnieren	  hebben	  een	  druppeltje	  olie	  gekregen.	  Net	  als	  de	  uitdraaisteunen	  dit	  om	  alles	  soepel	  te	  laten	  
lopen.	  De	  hele	  caravan	  is	  goed	  gewassen	  en	  verder	  schoon	  gemaakt	  met	  een	  speciale	  ontvetter	  om	  de	  
carrosserie	  opnieuw	  goed	  in	  de	  was	  te	  kunnen	  zetten.	  Het	  resultaat	  is,	  de	  caravan	  glimt	  alsof	  deze	  nieuw	  
is	  en	  zo	  uit	  de	  showroom	  komt.	  Het	  schoonmaak	  en	  poetskarwei	  hebben	  mij	  ruim	  twee	  dagen	  werk	  
gekost.	  
Spiksplinternieuw	  is	  de	  lier	  op	  dissel,	  ik	  haak	  de	  kabel	  vast	  aan	  de	  trekhaak	  en	  lier	  de	  caravan	  zo	  boven	  de	  
trekhaak.	  Het	  aankoppelen	  van	  de	  caravan	  kost	  nu	  bijna	  geen	  enkele	  moeite	  meer.	  De	  kosten	  van	  deze	  
tweedehandse	  lier	  en	  het	  maken	  van	  de	  montage	  beugels	  was	  iets	  meer	  dan	  dertig	  euro.	  	  
Wij	  verblijven	  nu	  voor	  enige	  nachten	  op	  een	  camping	  ten	  zuiden	  van	  Boppart	  gelegen	  aan	  de	  Rijn.	  Eigenlijk	  
zou	  het	  toch	  veel	  logischer	  zijn	  om,	  verder	  te	  rijden.	  Als	  je	  doorrijdt	  dan	  boek	  je	  voortgang	  en	  kom	  je	  
dichter	  bij	  je	  einddoel.	  Dit	  is	  ons	  oordeel	  niet,	  wij	  blijven	  juist	  staan	  om	  verder	  te	  komen.	  Wij	  rusten	  nu	  uit,	  
om	  veilig	  verder	  te	  kunnen	  rijden.	  Morgen	  gaan	  we	  naar	  Freudenstadt	  in	  het	  Zwarte	  Woud,	  dat	  is	  ong.	  300	  
km	  vanaf	  hier.	  Dat	  is	  vanaf	  ons	  huis	  in	  één	  dag	  niet	  te	  rijden.	  Zeker	  wanneer	  je	  van	  plan	  bent	  zoveel	  
mogelijk	  van	  de	  omgeving	  te	  genieten.	  Dus	  we	  moeten	  rusten	  onderweg.	  
Wat	  hebben	  verder	  gedaan	  vandaag,	  dat	  was	  niet	  veel.	  Naar	  de	  boten	  op	  de	  rivier	  kijken.	  Er	  lag	  een	  
wrakkenvaartuig	  voor	  ons	  op	  de	  rivier,	  vanmorgen	  kwam	  er	  een	  meetvaartuig	  bij	  en	  een	  schip	  met	  een	  
grote	  kraan	  erop	  en	  die	  laatste	  heeft	  de	  rivier	  hier	  voor	  ons	  uit	  gediept.	  Het	  grind	  haalden	  ze	  eruit	  en	  het	  
zand	  lieten	  ze	  weer	  terugvallen	  in	  de	  Rijn.	  Verder	  konden	  we	  vanuit	  onze	  caravan	  kijken	  naar	  de	  vele	  
watervogels,	  futen,	  aalscholvers,	  verschillende	  soorten	  eenden	  en	  ganzen.	  	  
We	  hebben	  vanmorgen	  boodschappen	  gehaald,	  vier	  kilometer	  heen	  en	  vier	  kilometer	  terug.	  We	  hebben	  
o.a.	  Italiaanse	  asperges	  gekocht,	  andere	  hadden	  ze	  niet!	  Met	  zorg	  hebben	  we	  ham	  en	  wijn	  uitgezocht.	  
Witte	  wijn	  en	  asperges	  zijn	  voor	  elkaar	  geschapen.	  De	  wijn	  mag	  enerzijds	  de	  subtiele	  en	  verfijnde	  smaak	  
van	  de	  asperges	  niet	  overheersen,	  maar	  mag	  anderzijds	  ook	  niet	  te	  licht	  zijn,	  dan	  verdwijnt	  de	  wijn	  
volledig	  naar	  de	  achtergrond,	  wat	  nu	  ook	  weer	  niet	  de	  bedoeling	  is.	  Traditioneel	  worden	  asperges	  vaak	  
gecombineerd	  met	  de	  zachte	  kruidige	  smaak	  en	  geur	  van	  de	  Pinot	  Noire	  druif,	  maar	  dit	  is	  niet	  een	  echt	  
spannende	  combinatie,	  vonden	  we.	  Pinot	  Noir	  heeft	  een	  wat	  neutrale	  smaak,	  zodat	  zij	  bij	  eigenlijk	  vele	  
gerechten	  past,	  dus	  ook	  bij	  asperges.	  Wij	  willen	  een	  wat	  vollere	  Riesling	  proberen,	  die	  van	  nature	  iets	  
asperge-‐achtigs	  in	  haar	  smaak	  heeft	  en	  dus	  de	  smaak	  van	  het	  gerecht	  als	  het	  ware	  verlengt.	  	  
Met	  heel	  veel	  zorg	  en	  toewijding	  de	  asperges	  geschild,	  gekookt	  en	  opgediend.	  Samen	  met	  een	  meer	  dan	  
voortreffelijke	  achterham,	  hardgekookte	  eieren,	  gesmolten	  roomboter	  en	  met	  de	  mooie	  Riesling	  hebben	  
we	  een	  wijn	  die	  grandioos	  smaakt	  bij	  asperges.	  Onnodig	  is	  het	  te	  vertellen	  dat	  we	  heerlijk	  gegeten	  
hebben.	  
Verder	  hebben	  we	  wat	  zitten	  lezen	  en	  te	  puzzelen.	  Een	  schoonheidsslaapje	  hebben	  we	  vanmiddag	  ook	  
nog	  gehouden.	  Om	  vier	  uur	  hebben	  we	  een	  glaasje	  gedronken	  en	  verder	  ….	  lekker	  niets	  gedaan.	  Het	  is	  
heerlijk	  om	  vakantie	  te	  vieren.	  
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Dinsdag	  24	  april	  2012.	  Boppart.	  Rustdag	  

	  
Het	  gele	  wrakkenvaartuig	  met	  meetschip.	  

	  
Het	  baggerschip	  Niclas	  aan	  het	  werk.	  

	  
Een	  passagiersschip	  op	  de	  Rijn.	  
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Woensdag	  25	  april	  2012.	  Boppart-‐Freudenstadt,	  284	  km.	  
Vertrek:	  08.30,	  aankomst:	  13.55.	  Zon,	  bewolkt.	  7-‐15	  gr.	  brandstof:	  43	  liter,	  €	  72,58.	  Camping	  Langenfeldt,	  
€	  30,	  -‐.	  
Vanmorgen	  bij	  ons	  vertrek	  in	  Boppart	  scheen	  de	  zon	  volop,	  toch	  was	  het	  fris	  deze	  morgen	  en	  prima	  weer	  
om	  te	  rijden.	  In	  de	  buurt	  van	  de	  rots	  Lorelei	  moesten	  de	  zonnebrillen	  op.	  Volgens	  een	  volksverhaal	  zou	  
boven	  op	  de	  Lorelei	  een	  zingende	  nimf	  met	  gouden	  haren	  hebben	  gezeten	  die	  met	  haar	  gezang	  de	  
schippers	  afleidde,	  waardoor	  ze	  tegen	  deze	  rots	  voeren.	  Dat	  is	  hetzelfde	  thema	  dat	  ook	  bekend	  is	  van	  de	  
Sirenen	  uit	  de	  Odyssee.	  	  
Onderaan	  de	  Lorelei	  staat	  een	  standbeeld	  van	  de	  nimf.	  De	  dichter	  Heinrich	  Heine	  heeft	  aan	  de	  hand	  van	  
dit	  verhaal	  het	  gedicht	  die	  Lorelei	  geschreven,	  waarbij	  ook	  een	  melodie	  werd	  gemaakt:	  Ich	  weiß	  nicht	  was	  
solI	  es	  bedeuten,	  daß	  ich	  so	  traurig	  bin.	  Dit	  lied	  behoort	  nog	  steeds	  tot	  de	  populairste	  van	  alle	  Duitse	  
liederen.	  Ook	  deze	  reis	  hebben	  weer	  zitten	  genieten	  van	  de	  rit	  langs	  de	  Rijn.	  
Na	  zoveel	  keer	  deze	  route	  te	  hebben	  gereden	  denk	  je,	  hier	  maken	  wij	  niets	  nieuws	  mee,	  iets	  wat	  we	  niet	  
eerder	  hebben	  meegemaakt.	  Fout	  gedacht,	  wij	  hebben	  hier	  iets	  meegemaakt	  wat	  we	  nooit	  eerder	  hebben	  
ervaren.	  Zelfs	  niet	  van	  gehoord!	  We	  moesten	  tanken,	  niets	  bijzonders	  aan,	  dat	  hebben	  we	  gedaan	  in	  de	  
stad	  Bingen.	  We	  rijden	  heel	  gewoon	  het	  terrein	  op	  en	  parkeren	  de	  combinatie	  naast	  een	  benzinepomp.	  
Gelijk	  toen	  we	  daar	  stonden	  kwam	  er	  een	  alleraardigste	  blonde	  jonge	  vrouw,	  een	  lekker	  ding,	  aan	  en	  die	  
vroeg	  welk	  soort	  benzine	  we	  moesten	  en	  of	  we	  de	  tank	  vol	  wilden	  hebben.	  Na	  dit	  alles	  te	  hebben	  
beantwoord,	  vroeg	  ze	  mij:	  “Waar	  gaat	  de	  reis	  naar	  toe?”	  Ik	  heb	  dat	  verteld	  en	  zij	  luisterde	  met	  
belangstelling	  en	  vond	  onze	  reis	  geweldig.	  Wanneer	  je	  zo	  lang	  van	  huis	  kunt	  dan	  moet	  je	  wel	  
gepensioneerd	  zijn,	  sprak	  ze	  nog.	  Na	  een	  korte	  tijd	  was	  onze	  tank	  weer	  vol.	  Marga	  die	  wilde	  afrekenen	  en	  
kreeg	  van	  haar	  een	  bon.	  Hierbij	  veronderstelde	  Marga	  dat	  ze	  één	  euro	  korting	  kreeg.	  Terug	  in	  de	  auto	  
bekeek	  ze	  nog	  eens	  de	  rekening	  en	  toen	  bleek	  dat	  ze	  één	  euro	  bij	  moest	  betalen	  omdat	  die	  prachtige	  
blonde	  jonge	  vrouw	  ons	  de	  tank	  had	  laten	  vollopen!	  Dit	  hebben	  we	  absoluut	  nog	  nooit	  eerder	  
meegemaakt.	  	  
Voorbij	  Bingen	  zijn	  de	  Autobaan	  op	  gegaan,	  zo	  zijn	  we	  gereden	  naar	  het	  zuiden	  via	  een	  stukje	  Frankrijk	  om	  
de	  Rijn	  over	  te	  steken	  naar	  Baden-‐Baden.	  Voor	  de	  Rijn	  kwamen	  we	  in	  een	  file	  terecht	  veroorzaakt	  door	  
kooplustigen	  die	  onderweg	  waren	  naar	  een	  groot	  winkelcentrum	  tussen	  de	  grens	  en	  Baden-‐Baden.	  Deze	  
file	  heeft	  ons	  ruim	  half	  uur	  gekost.	  
Vanaf	  Bingen	  hadden	  we	  weidse	  uitzichten	  op	  vele	  plekken	  langs	  de	  Autobaan.	  We	  hebben	  hier	  volop	  
kunnen	  genieten	  van	  het	  voorjaar.	  Natuurlijk	  van	  het	  ontluikende	  groen,	  maar	  vooral	  van	  prachtig	  in	  bloei	  
staande	  fruitbomen.	  Met	  recht	  kunnen	  we	  zeggen	  dat	  we	  het	  voorjaar	  tegemoet	  reden.	  De	  tulpen	  bij	  ons	  
in	  Wierden	  zijn	  allang	  uitgebloeid,	  maar	  zodra	  we	  hoger	  kwamen	  in	  het	  Schwarzwald	  bloeiden	  de	  tulpen	  
nog	  volop.	  Zo	  zijn	  er	  wel	  meer	  voorbeelden	  te	  noemen.	  	  
In	  Baden-‐Baden	  zag	  ik	  staan	  op	  een	  verkeersbord	  Freudenstadt	  rechtdoor.	  Gemakkelijk,	  die	  richting	  
aanwijzing	  volgen,	  niet	  goed	  dus.	  We	  wilden	  Freudenstadt	  bereiken	  via	  wegnummer	  500	  maar	  kwamen	  
aan	  via	  wegnummer	  462.	  Op	  de	  ANWB	  routekaart	  voor	  leden	  staat	  het	  wegnummer	  500	  getekend	  in	  
groen	  dit	  betekent:	  Landschappelijk	  mooie	  route.	  Ongetwijfeld	  zal	  het	  landschap	  rond	  weg	  met	  het	  
nummer	  500	  mooier	  zijn	  geweest,	  wij	  zijn	  over	  een	  bijzonder	  rustige	  weg	  gekomen	  en	  hebben	  er	  van	  
genoten.	  We	  hebben	  de	  radio	  uit	  gedaan	  en	  de	  ramen	  open	  gezet	  om	  de	  vogels	  te	  horen	  fluiten	  in	  de	  
prachtige	  bossen.	  We	  zagen,	  diepe	  dalen,	  klaterende	  beekjes,	  bloeiende	  bomen,	  sjilpende	  vogeltjes	  en	  we	  
hebben	  er	  ook	  nog	  drie	  prachtige	  reeën	  gezien	  in	  een	  weide	  langs	  de	  weg.	  We	  staan	  op	  een	  plek	  op	  deze	  
camping	  bij	  een	  klaterende	  beek	  pal	  naast	  ons,	  prima,	  voor	  onze	  toch	  al	  goede	  nachtrust!	  
Vanavond	  vonden	  we	  dat	  we	  op	  zoek	  moesten	  gaan	  naar	  Allmandle	  waar	  we	  in	  1976	  en	  1989	  op	  vakantie	  
waren	  geweest	  bij	  de	  familie	  Gellisch.	  Onze	  routeplanner	  hebben	  we	  ingeschakeld	  en	  zijn	  we	  in	  die	  
richting	  gereden.	  Op	  minder	  dan	  twee	  kilometer	  van	  hun	  huis	  was	  de	  weg	  opgebroken	  en	  konden	  we	  er	  
niet	  langs.	  Navraag	  leerde	  ons	  dat	  we	  via	  een	  binnenweg	  door	  de	  duistere	  wouden	  van	  het	  Zwarte	  Woud	  
er	  toch	  vlakbij	  konden	  komen,	  zonder	  veel	  kilometers	  te	  rijden.	  Erg	  kronkelig,	  met	  een	  paar	  scherpe	  
haarspeldbochten	  er	  in,	  was	  deze	  bosweg	  in	  het	  Zwarte	  Woud,	  ondanks	  dat	  het	  nog	  lang	  niet	  donker	  was	  
hier	  erg	  duister!	  Toch	  is	  het	  ons	  gelukt	  om	  het	  dorpje	  Allmandle	  te	  vinden.	  Jammer	  was	  het	  dat	  de	  familie	  
niet	  in	  huis	  was.	  
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Woensdag	  25	  april	  2012.	  Boppart-‐Freudenstadt,	  284	  km.	  

	  	  	  	  	   	  
Het	  huis	  van	  de	  fam.	  Gellisch.	  De	  enige	  straat	  in	  Allmandle.	  

	  
Een	  dorpje	  in	  het	  Zwarte	  Woud.	  

	  
De	  duistere	  bossen	  van	  het	  Zwarte	  Woud	  
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Donderdag	  26	  april	  Freudenstadt,	  rustdag.	  
Vanmorgen	  zijn	  we	  opnieuw	  richting	  Allmandle	  gereden	  op	  zoek	  naar	  de	  familie	  Gellisch.	  Deze	  keer	  
hadden	  we	  geluk.	  Gunther	  stak	  zijn	  hoofd	  uit	  het	  raam	  en	  we	  begroeten	  elkaar.	  Hij	  wist	  direct	  wie	  ik	  was,	  
onze	  namen	  wisten	  ze	  niet	  meer	  maar	  beiden	  wisten	  zich	  nog	  bijzonderheden	  te	  herinneren	  uit	  1976	  toen	  
wij	  daar	  waren!	  We	  werden	  direct	  uitgenodigd	  in	  hun	  huis	  te	  komen	  waar	  we	  meer	  dan	  hartelijk	  werden	  
ontvangen.	  We	  moesten	  alles	  vertellen	  over	  hoe	  het	  onze	  familie	  is	  vergaan	  in	  de	  loop	  van	  de	  jaren.	  Ook	  
zij	  vertelden	  veel	  over	  hun	  familie,	  ze	  zijn	  beiden	  nu	  tachtig	  jaren	  oud.	  Bij	  ons	  afscheid	  kreeg	  Marga	  een	  
pot	  zelfgemaakte	  jam	  en	  ik	  kreeg	  een	  stuk	  heerlijk	  chocolade.	  Het	  afscheid	  was	  zonder	  meer	  erg	  hartelijk	  
te	  noemen.	  	  
In	  het	  hart	  van	  het	  noordelijke	  Zwarte	  Woud	  ligt,	  Freudenstadt,	  omgeven	  door	  dennen-‐	  en	  sparrenbossen.	  
De	  hoge	  ligging	  staat	  garant	  voor	  veel	  zonuren,	  zodat	  het	  klimaat	  hier	  prima	  is.	  Het	  grootste	  marktplein	  
van	  Duitsland	  nodigt	  uit	  tot	  slenteren,	  winkelen	  en	  genieten.	  Het	  plan	  was	  gebaseerd	  op	  de	  aanleg	  van	  
Romeinse	  legerplaatsen,	  een	  bijna	  vierkant	  van	  219	  x	  216	  meter	  met	  daaromheen	  parallel	  verlopende	  
straten.	  Kerk	  en	  raadhuis	  liggen	  diagonaal	  tegenover	  elkaar.	  De	  kleine	  huizen	  zijn	  door	  galerijen	  met	  
elkaar	  verbonden.	  Na	  de	  tweede	  wereldoorlog	  moest	  Freudenstadt	  nagenoeg	  volledig	  weer	  opgebouwd	  
worden.	  Tegen	  het	  einde	  van	  de	  oorlog	  hadden	  de	  Amerikanen	  het	  platgebombardeerd	  en	  wat	  toen	  nog	  
overeind	  stond	  is	  door	  de	  Franse	  artillerie	  kapot	  geschoten.	  Freudenstadt	  ligt	  in	  het	  Zwarte	  Woud,	  dit	  
gebied	  is	  wereldwijd	  bekend	  om	  de	  sprookjes	  van	  de	  gebroeders	  Grimm.	  Wie	  kent	  niet	  het	  sprookje	  van	  
Roodkapje,	  Hans	  en	  Grietje,	  Doornroosje	  en	  de	  vele	  andere	  sprookjes.	  Juist	  in	  dit	  gebied,	  waar	  wij	  nu	  zijn,	  
daar	  woonden	  de	  gebroeders	  Grimm.	  
Het	  Zwarte	  Woud	  (Duits:	  Schwarzwald)	  is	  een	  dicht	  bebost	  gebied	  en	  middelgebergte	  in	  het	  zuidwesten	  
van	  Duitsland,	  gelegen	  in	  de	  deelstaat	  Baden-‐Württemberg,	  aan	  de	  Rijn	  en	  aan	  de	  Franse	  grens.	  Het	  
Zwarte	  Woud	  is	  het	  grootste	  bosgebied	  in	  Duitsland	  en	  bestaat	  hoofdzakelijk	  uit	  dennen-‐	  en	  
sparrenbomen.	  Tegenwoordig	  is	  het	  Zwarte	  Woud	  een	  van	  de	  populairste	  toeristenbestemmingen	  in	  
Duitsland.	  
Het	  is	  het	  grootste	  middelgebergte	  in	  Duitsland.	  Geologisch	  gezien	  is	  het	  verwant	  aan	  de	  Vogezen,	  die	  aan	  
de	  Franse	  kant	  van	  de	  Rijn	  liggen.	  De	  hoogste	  top	  van	  het	  Zwarte	  Woud	  is	  de	  Feldberg	  met	  een	  hoogte	  van	  
1493	  meter	  boven	  NAP.	  
De	  Romeinen	  noemden	  het	  dicht	  beboste	  gebergte	  met	  zijn	  kenmerkende	  donkere	  naaldbomen	  Silva	  
Nigra	  -‐	  "het	  Zwarte	  of	  Donkere	  Woud	  of	  ondoordringbare	  woud",	  dat	  voor	  hen	  onheilspellend	  en	  bijna	  
ondoordringbaar	  was.	  Het	  Duitse	  woord	  Schwarzwald	  werd	  voor	  de	  eerste	  keer	  in	  een	  document	  van	  het	  
Zwitserse	  klooster	  St.	  Gallen	  uit	  het	  jaar	  868	  gebruikt.	  Met	  zijn	  9000	  hectaren	  bos	  beschikt	  Freudenstadt	  
over	  een	  uniek	  natuurlandschap.	  In	  de	  omgeving	  wachten	  dennenbossen,	  stille	  bergmeren,	  wilde	  
romantische	  ravijnen	  en	  watervallen	  om	  door	  ons	  ontdekt	  te	  worden.	  	  
Vanmiddag	  hebben	  we	  nog	  weer	  eens	  heerlijk	  over	  het	  immens	  grote	  plein	  Freudenstadt	  geslenterd	  als	  
echte	  toeristen	  met	  het	  fototoestel	  op	  de	  buik.	  We	  hebben	  lopen	  genieten	  van	  de	  fraaie	  gebouwen	  rond	  
dit	  plein.	  Het	  viel	  ons	  op	  dat	  veel	  mensen	  een	  zorgelijke	  trek	  hier	  op	  hun	  gezicht	  hebben,	  er	  waren	  weinig	  
bij	  die	  lachend	  rond	  liepen.	  Bovendien	  hebben	  we	  nogal	  een	  aantal	  mensen	  gezien	  die	  verwaarloosd	  
waren,	  dit	  kwam	  heel	  vreemd	  op	  ons	  over.	  
Omdat	  het	  vandaag	  hier	  zomer	  is	  geworden,	  vanmiddag	  liep	  de	  temperatuur	  op	  tot	  bijna	  twintig	  graden.	  
Hebben	  we	  besloten	  Freudenstadt	  voor	  gezien	  te	  houden	  en	  terug	  te	  keren	  naar	  de	  camping.	  Om	  heerlijk	  
bij	  caravan	  in	  een	  relaxstoel	  te	  zitten	  en	  te	  genieten	  van	  de	  zon.	  Het	  mag	  als	  vanzelf	  spreken	  dat	  we	  de	  
kachel	  uit	  hebben	  kunnen	  doen	  vandaag. 	  
Het	  avond	  eten	  bestond	  uit	  witlof	  voorzien	  van	  een	  plakje	  ham	  en	  gesmolten	  kaas	  en	  wat	  boter	  met	  een	  
stukje	  vlees	  gemarineerd	  in	  tuinkruiden,	  we	  hebben	  lekker	  gegeten.	  	  
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Donderdag	  26	  april	  Freudenstadt,	  rustdag.	  

	  	  	   	  
Camping	  Langenfeldt,	  nabij	  Freudenstadt.	  

	  
Freudenstadt,	  het	  grote	  plein.
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Vrijdag	  27	  april	  Freudenstadt-‐Friedrichshafen,	  154	  km.	  
Vertrek:	  09.00,	  aankomst:	  11.55.	  Zon.	  6	  gr.-‐20	  gr.	  Brandstof:	  30	  liter,	  €	  50,-‐.	  Camping:	  Fischbach	  bij	  
Friedrichshafen.	  
Er	  is	  over	  vandaag	  veel	  te	  vertellen.	  Om	  te	  beginnen	  vannacht	  toen	  was	  het	  echt	  koud.	  Gisteren	  liep	  de	  
temperatuur	  op	  en	  de	  kachel	  heeft	  nog	  heel	  even	  gebrand	  om	  de	  kilte	  uit	  de	  caravan	  te	  krijgen.	  Om	  de	  
kachel	  vannacht	  aan	  te	  laten	  dat	  leek	  ons	  niet	  nodig.	  Maar	  op	  een	  hoogte	  van	  bijna	  850	  meter	  kan	  het	  ’s	  
nachts	  flink	  afkoelen,	  en	  dat	  deed	  het	  deze	  nacht.	  We	  werden	  beiden	  wakker	  van	  de	  kou.	  Het	  was	  aan	  
kruipertjes	  weer.	  Vanmorgen,	  bij	  het	  klaar	  maken	  van	  de	  combinatie	  voor	  vertrek,	  viel	  het	  niet	  mee	  met	  
de	  kou.	  Wij	  stonden	  niet	  in	  de	  zon,	  gisterenavond	  konden	  wij	  op	  deze	  camping	  het	  langst	  van	  de	  zon	  
genieten.	  
Het	  eerste	  probleem	  dat	  opdook	  vandaag	  was,	  kan	  onze	  auto	  goed	  lopen	  op	  de	  Duitse	  super	  E10	  benzine?	  
Zonder	  dat	  ik	  het	  eerste	  in	  de	  gaten	  had	  was	  ik	  aan	  het	  tanken	  met	  E10	  benzine.	  Ik	  ben	  direct	  gestopt	  met	  
tanken,	  wetende	  dat	  de	  tank	  nog	  lang	  niet	  leeg	  was,	  het	  moet	  kunnen	  met	  een	  mix	  van	  Super	  95	  en	  95	  
E10	  benzine.	  Gelukkig	  loopt	  onze	  auto	  voortreffelijk	  op	  deze	  benzine,	  dat	  scheelt	  overigens	  5	  cent	  de	  liter.	  
Deze	  camping	  waar	  we	  nu	  zijn	  ligt	  op	  de	  coördinaten	  Noorderbreedte	  47°40’10	  en	  Oosterlengte	  E	  9°24’14.	  
Deze	  waarden	  heb	  ik	  vanmorgen	  ingevoerd	  in	  het	  navigatiesysteem	  en	  die	  heeft	  ons	  feilloos	  hier	  heen	  
gedirigeerd.	  Ondanks	  dat	  we	  onderweg	  een	  paar	  keer	  te	  maken	  hadden	  met	  omleidingen.	  Die	  
omleidingen	  waren	  prima	  aangegeven,	  niets	  dan	  lof.	  Maar	  de	  wegen	  waar	  wij	  overheen	  moesten	  die	  
waren	  smal,	  zo	  smal	  dat	  wanneer	  er	  verkeer	  uit	  de	  tegengestelde	  richting	  kwam	  ik	  moest	  uitwijken	  tot	  in	  
de	  berm	  vooral	  bij	  een	  bus	  en	  vrachtwagen.	  	  
Wat	  we	  vanmorgen	  ook	  merkten	  bij	  deze	  omleidingen	  dat	  we	  over	  weggetjes	  kwamen	  die	  echt	  de	  moeite	  
waard	  waren	  om	  te	  bekijken.	  Prachtige	  uitzichten	  hadden	  we	  regelmatig.	  Dit	  geldt	  trouwens	  voor	  de	  hele	  
rit.	  Een	  omweg	  hoeft	  niet	  per	  definitie	  slecht	  te	  zijn.	  Vele	  keren	  hebben	  we	  meegemaakt	  dat	  dan	  juist	  de	  
route	  echt	  interessanter	  maakt.	  
Genoten	  hebben	  we	  onderweg	  op	  vele	  plaatsen	  daar	  waar	  de	  fruitbomen	  in	  volle	  bloei	  stonden.	  Hier	  langs	  
de	  oevers	  van	  de	  Bodensee	  is	  de	  bloei	  het	  verst,	  hier	  staan	  de	  appelbomen	  in	  volle	  glorie	  te	  pronken	  in	  de	  
zon.	  De	  perenbomen	  zijn	  hier	  jammer	  genoeg	  bijna	  uitgebloeid.	  
Hier	  op	  deze	  camping	  hebben	  ze	  een	  systeem	  waar	  je	  wel	  water	  kunt	  halen	  voor	  gebruik	  in	  de	  caravan	  
maar	  je	  krijgt	  alleen	  water	  wanneer	  het	  tapsysteem	  ontgrendeld	  wordt	  door	  middel	  van	  een	  adapter	  die	  
je	  ook	  moet	  gebruiken	  om	  vier	  minuten	  te	  kunnen	  douchen.	  De	  eerste	  keer	  dat	  ik	  water	  ging	  halen	  had	  ik	  
de	  adapter	  niet	  bij	  me,	  ik	  wist	  het	  helaas	  niet.	  Geen	  water	  dus	  uit	  de	  kraan,	  terug	  naar	  de	  caravan,	  dat	  
ding	  ophalen	  en	  weer	  terug.	  Per	  keer	  krijg	  je	  vijf	  liter,	  in	  vijf	  gedeelten	  aangeleverd.	  Wil	  je	  B.V.	  tien	  liter	  
dan	  moet	  dat	  ding	  er	  weer	  voor	  gehouden	  worden	  enz.	  Wat	  een	  gedoe	  om	  water	  te	  krijgen,	  wij	  hebben	  
het	  nog	  nooit	  zo	  mee	  gemaakt.	  Het	  komt	  wat	  overtrokken	  bij	  ons	  over,	  niet	  goed	  voor	  de	  klandizie.	  
Hier	  op	  onze	  Panoramaplek,	  €	  3,80	  extra	  per	  dag,	  kijken	  we	  naar	  de	  bergen	  van	  Zwitserland	  met	  de	  
eeuwige	  sneeuw	  dat	  ligt	  aan	  de	  overzijde	  van	  de	  Bodensee,	  een	  prachtig	  uitzicht	  hebben	  we.	  Veel	  
watervogels	  hebben	  we	  gezien	  naast	  de	  gracieuze	  zwanen,	  zijn	  er	  ganzen	  en	  veel	  verschillende	  soorten	  
eenden.	  Maar	  ook	  Futen	  en	  Aalscholvers.	  Vanuit	  onze	  luie	  stoel	  kunnen	  we	  genieten	  van	  al	  dit	  moois.	  Er	  is	  
nog	  meer	  goed	  nieuws	  te	  melden,	  overal	  hier	  langs	  de	  oevers	  van	  de	  Bodensee	  liggen	  fietspaden	  die	  ons	  
uitnodigen	  om	  die	  te	  gebruiken.	  Vanmiddag	  hebben	  we	  die	  al	  even	  uitgeprobeerd	  naar	  de	  verschillende	  
dorpen	  en	  dat	  ging	  prima.	  Nergens	  verkeerschaos,	  nergens	  gekrioel	  van	  mensen	  die	  willen	  opschieten	  
naar	  huis.	  Op	  de	  weg	  langs	  de	  Bodensee	  stikt	  het	  bijna	  van	  verkeersopstoppingen	  het	  is	  duidelijk	  voor	  ons	  
er	  zijn	  gewoon	  teveel	  mensen	  per	  auto	  onderweg.	  Dit	  terwijl	  wij	  hier	  rustig	  rond	  fietsen	  en	  genieten	  van	  
het	  mooie	  weer.	  
Terug	  op	  camping,	  onder	  de	  luifel	  hebben	  we	  zitten	  te	  genieten	  van	  ons	  prachtig	  uitzicht	  over	  de	  
Bodensee	  dit	  terwijl	  in	  onze	  ene	  hand	  een	  glas	  hadden	  met	  een	  lekker	  drankje	  en	  in	  de	  andere	  hand	  een	  
heerlijk	  stukje	  kaas.	  
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Vrijdag	  27	  april	  Freudenstadt-‐Friedrichshafen.	  154	  km.

	  
Gezicht	  op	  de	  Autobahn	  

	  
Een	  dorpje	  aan	  de	  Bodensee.	  

	  
Fietspad	  langs	  de	  oevers	  van	  de	  Bodensee.	  
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Zaterdag	  28	  april	  2012.	  Fischbach	  bij	  Friedrichshafen.	  Rustdag.	  
Het	  weer	  had	  deze	  zaterdag	  verschillende	  gezichten.	  Vanmorgen	  bij	  het	  opstaan	  was	  het	  prachtig	  windstil	  
weer	  de	  temperatuur	  was	  buitengewoon	  aangenaam.	  Na	  het	  koffiedrinken	  zijn	  we	  boodschappen	  wezen	  
doen	  in	  Immenstaad	  een	  dorp	  dat	  westelijk	  van	  hier	  ligt.	  Het	  is	  maar	  een	  paar	  kilometer	  rijden	  gisteren	  op	  
de	  fiets	  zagen	  we	  deze	  supermarkt.	  Met	  het	  raampje	  open	  zijn	  we	  langs	  een	  file	  gereden.	  Deze	  file	  werd	  
veroorzaakt	  door	  de	  bezoekers	  van	  Auto	  Tuning	  Messe	  in	  Friedrichshafen.	  
Na	  de	  lunch	  kregen	  we	  te	  maken	  met	  een	  aanzienlijke	  weersverandering	  er	  stak	  een	  stormachtige	  wind	  op	  
vanuit	  het	  zuiden.	  Deze	  wind	  wakkerde	  aan	  tot	  stormkracht	  aan	  het	  begin	  van	  de	  avond.	  Onze	  luifel	  kreeg	  
de	  volle	  laag	  en	  ik	  besloot	  dat	  die	  maar	  ingerold	  moest	  worden,	  terwijl	  Marga	  aan	  het	  afwassen	  was.	  Ik	  
deed	  het	  alleen	  maar	  achteraf	  was	  dat	  niet	  zo	  verstandig,	  het	  werd	  een	  lastig	  en	  zwaar	  karweitje,	  bijna	  
was	  de	  luifel	  mij	  uit	  de	  handen	  gewaaid!	  	  
Vanmiddag	  ben	  ik	  op	  en	  neer	  gefietst	  naar	  Friedrichshafen	  op	  de	  terugweg	  reed	  ik	  met	  de	  volle	  wind	  in	  de	  
rug	  terug	  naar	  deze	  camping.	  Snelheden	  die	  ik	  hierdoor	  kon	  maken	  op	  de	  fiets	  liepen	  zo	  nu	  en	  dan	  op	  tot	  
meer	  dan	  vijfendertig	  kilometer	  per	  uur.	  Leuk	  om	  te	  doen,	  het	  kon	  ook	  omdat	  op	  het	  fietspad	  verder	  geen	  
verkeer	  was.	  Opvallend	  waren	  de	  vriendelijke	  chauffeurs	  die	  mij	  royaal	  de	  ruimte	  gaven,	  ondanks	  het	  
enorm	  drukke	  verkeer,	  om	  hier	  voor	  de	  camping	  veilig	  de	  weg	  te	  kunnen	  oversteken.	  Ik	  heb	  ze	  bedankt	  
met	  een	  brede	  glimlach	  en	  een	  opgestoken	  duim.	  
Wat	  hebben	  we	  verder	  gedaan	  vandaag	  lezen,	  puzzelen,	  bootjes	  kijken	  op	  de	  meer	  enz.	  dat	  is	  precies	  
datgene	  wat	  je	  doet	  op	  een	  dag	  als	  deze.	  Eén	  ding	  moet	  voor	  op	  staan	  bij	  alles	  wat	  je	  doet	  op	  een	  dag	  als	  
deze	  is;	  rustig	  aan	  doen	  we	  hebben	  een	  rustdag.	  	  
Vanavond	  had	  ik	  een	  gesprek	  met	  onze	  ene	  buurman,	  hij	  is	  een	  naar	  Canada	  geëmigreerde	  Duitser.	  Hij	  
reist	  samen	  met	  zijn	  vrouw	  in	  een	  wat	  oudere	  campertje	  door	  Europa.	  Na	  de	  reis	  stalt	  hij	  zijn	  camper	  en	  
komt	  in	  de	  herfst	  nog	  eens	  terug	  om	  dan	  een	  ander	  land	  van	  Europa	  door	  te	  reizen,	  zo	  doen	  ze	  dat	  al	  
jaren.	  Hun	  zoon	  is	  voetballer	  geweest	  bij	  Tottenham	  Hotspur	  in	  Engeland,	  later	  heeft	  hij	  ook	  nog	  
gevoetbald	  bij	  andere	  clubs	  in	  Europa.	  	  
Ze	  waren	  tien	  jaar	  geleden	  in	  Nederland	  om	  de	  Floriade	  in	  Zoetermeer	  te	  bezoeken.	  Daar	  hebben	  ze	  zich	  
voorgenomen	  om	  over	  tien	  jaar,	  als	  ze	  konden,	  de	  nieuwe	  Floriade	  te	  bezoeken.	  Zijn	  vrouw	  houdt	  erg	  van	  
bloemen.	  Ze	  bezochten	  nu	  de	  Keukenhof,	  een	  bloemencorso	  en	  de	  Floriade	  in	  Venlo.	  Ze	  waren	  bijna	  
lyrisch	  over	  wat	  ze	  aan	  bloemen	  pracht	  hebben	  gezien	  in	  Nederland.	  
Deze	  man	  is	  een	  liefhebber	  van	  oude	  voertuigen,	  zelf	  heeft	  hij	  thuis	  in	  Edmonton,	  Canada,	  ook	  een	  aantal	  
oldtimers	  in	  zijn	  bezit.	  Deze	  man	  heeft	  mijn	  hart	  gestolen	  met	  de	  volgende	  vraag:	  “Die	  Eriba	  caravan	  van	  
jou	  is	  dat	  een	  Oldtimer?”	  Kijk	  die	  man	  begrijpt	  ten	  minste	  met	  wat	  voor	  een	  caravan	  waarmee	  wij	  door	  
Europa	  zwerven.	  Hij	  noemde	  de	  Eriba	  caravan	  één	  van	  de	  best	  geconstrueerde	  caravans	  ter	  wereld!	  Dat	  is	  
nu	  precies	  wat	  ik	  graag	  hoor!	  Dit	  is	  een	  man	  van	  mijn	  hart,	  hij	  heeft	  kennis	  van	  zaken.	  Op	  mijn	  vraag	  hoe	  
hij	  aan	  deze	  wijsheid	  kwam,	  vertelde	  dat	  hij	  op	  Duitse	  tijdschriften	  is	  geabonneerd.	  	  
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Zaterdag	  28	  april	  2012,	  Fischbach,	  bij	  Friedrichshafen.	  Rustdag.	  

De	  Bodensee	  vanmorgen.	  	  

	  
De	  Bodensee	  vanmiddag.	  

	  
De	  camping	  gezien	  vanaf	  het	  strand.	  
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Zondag	  29	  april	  2012.	  Fischbach,	  bij	  Friedrichshafen.	  Rustdag.	  
We	  hebben	  een	  stormachtige	  nacht	  achter	  de	  rug.	  Vanmorgen	  vroeg	  hebben	  we	  met	  ons	  
tweeën	  het	  hefdak	  van	  de	  caravan	  laten	  zakken,	  omdat	  die	  zoveel	  klapperde	  dat	  dit	  ons	  uit	  de	  
slaap	  hield.	  Dit	  is	  ons	  nog	  nooit	  gebeurd.	  De	  temperatuur	  was	  de	  hele	  nacht	  hoog.	  Vanmorgen	  
om	  acht	  uur	  was	  het	  20	  graden.	  Op	  de	  camping	  liggen	  nogal	  wat	  afgewaaide	  bladeren	  en	  
afgebroken	  takken,	  verder	  ik	  heb	  geen	  schade	  gezien.	  Het	  was	  een	  onrustige	  nacht	  en	  dat	  was	  
het.	  
Vandaag	  is	  het	  zondag	  een	  rustdag	  voor	  ons	  in	  meerdere	  opzichten.	  We	  hebben	  ons	  eerst	  
afgevraagd	  wat	  moeten	  en	  wat	  willen	  we	  vandaag.	  Wat	  we	  moeten	  dat	  is	  beperkt,	  eigenlijk	  is	  
het	  antwoord	  hierop,	  niets.	  Wat	  willen	  we	  dan?	  Niet	  veel.	  Het	  volgende	  is	  de	  harde	  realiteit	  voor	  
ons:	  Wij	  zijn	  vrije	  vogels	  en	  hebben	  veel	  vrije	  tijd,	  maar	  vrije	  tijd	  is	  alleen	  maar	  zin-‐	  en	  waardevol	  
als	  je	  er	  iets	  leuks	  mee	  doet:	  anders	  dan	  verveel	  je	  maar	  of	  erger	  je	  je.	  Tot	  nu	  toen	  op	  deze	  reis	  
komen	  er	  steeds	  andere	  werelden	  bovendrijven,	  en	  vermengen	  zich	  met	  het	  heden	  in	  een	  rustig	  
tempo	  zoals	  wij	  die	  toelaten.	  	  
Het	  is	  het	  brommen	  van	  de	  automotor	  en	  het	  daaraan	  volgend	  het	  ratelen	  van	  de	  
accuboormachine	  die	  de	  poten	  uitdraait	  van	  de	  caravan.	  De	  reisdagen	  verglijden	  in	  vergezichten	  
en	  passerende	  auto’s.	  We	  doen	  en	  laten	  alles	  waar	  we	  zin	  in	  hebben	  en	  laten	  ons	  niet	  leven	  door	  
andere	  mensen.	  Wij	  zijn	  per	  slot	  van	  rekening	  vrije	  vogels	  die	  uitzwermen	  over	  de	  wereld.	  Dit	  
betekent	  dat	  wij	  willen	  genieten	  van	  onze	  reizen	  en	  daar	  vaak	  na	  afloop	  over	  praten,	  misschien	  
is	  het	  beter	  gezegd;	  nagenieten	  van	  onze	  reizen.	  Wie	  weet	  is	  dit	  ons	  doel	  wel	  en	  zit	  er	  geen	  
hogere	  bedoeling	  achter.	  
Intussen,	  terwijl	  ik	  dit	  schrijf,	  hebben	  we	  de	  deur	  dicht	  gedaan	  want	  de	  storm	  steekt	  weer	  op.	  
Het	  meer	  heeft	  weer	  hogere	  golven	  gekregen	  en	  de	  watervogels	  hebben	  hun	  heil	  elders	  gezocht.	  
April	  is	  een	  mooie	  maand	  om	  te	  reizen.	  In	  deze	  maand	  trilt	  het	  hele	  landschap	  los.	  Het	  gras	  van	  
de	  weiden	  is	  helemaal	  wollig	  en	  driedimensionaal	  geworden.	  De	  bloemen	  wuiven	  naar	  de	  bijen.	  
De	  bomen	  schieten	  letterlijk	  in	  blad	  en	  geeft	  ze	  een	  prille	  groene	  kleur.	  
Morgenvroeg	  vertrekken	  we	  naar	  het	  Oostenrijkse	  Kramsach,	  om	  ons	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  groep.	  
Met	  deze	  groep	  moeten	  we	  vierenvijftig	  dagen	  optrekken	  of	  we	  willen	  of	  niet.	  Dit	  klinkt	  alsof	  dit	  
een	  straf	  is.	  Dat	  is	  allerminst	  waar.	  Maar	  onze	  stelling	  is	  en	  blijft:	  wij	  zijn	  vrije	  vogels,	  en	  die	  gaan	  
zich	  toch	  binden.	  Hoe	  kan	  dit?	  De	  reizen	  die	  wij	  uitgekozen	  hebben	  de	  laatste	  jaren	  van	  ANWB	  
kampeerreizen,	  kun	  je	  bijna	  alleen	  niet	  maken.	  Misschien	  kan	  het	  wel	  maar	  dan	  met	  erg	  veel	  
moeite	  denken	  wij.	  Wil	  je	  deze	  landen	  dus	  zien,	  dan	  zul	  je	  moeten	  kiezen	  voor	  het	  een	  of	  de	  
ander	  georganiseerde	  reis.	  
Waar	  wij	  van	  blijven	  houden	  is,	  dat	  een	  passagiersschip	  hier	  over	  de	  Bodensee	  vaart	  met	  daar	  op	  
een	  Muziekkapel	  die	  stevige	  Marsmuziek	  blaast.	  Door	  de	  afstand	  tussen	  de	  muzikanten	  en	  wij	  
op	  de	  noordelijke	  oever	  dringt	  de	  muziek	  wat	  ijl	  tot	  ons	  door	  in	  flarden	  muziek.	  Daar	  genieten	  
wij	  precies	  van,	  het	  kleine,	  het	  onbeduidende,	  maar	  toch	  oh	  zo	  mooi.	  	  
Wij	  zijn	  nu	  reizigers	  en	  maken	  ons	  los	  uit	  onze	  ruimte,	  uit	  onze	  omgeving,	  uit	  onze	  relaties.	  En	  
toch	  blijven	  wij	  midden	  tussen	  alles	  inzitten.	  Dat	  schept	  een	  soort	  dubbelzinnigheid.	  Wij	  trekken	  
ons	  terug	  maar	  blijven	  aanwezig,	  via	  een	  dagelijkse	  SMS.	  Wij	  gaan	  ergens	  naar	  toe,	  Thessaloníki,	  
Edirne,	  Istanbul,	  Cappadocië,	  Pamukkala,	  Kuşadasie	  enz.	  allemaal	  plaatsen	  waar	  wij	  allang	  
waren:	  waar	  wij	  nu	  opnieuw	  tijdelijk	  zullen	  verblijven;	  gaandeweg	  zullen	  wij	  steeds	  meer	  bij	  ons	  
zelf	  binnenlopen.	  Een	  reis	  als	  deze	  is	  een	  poëtische	  combinatie	  van	  reizen	  en	  niet-‐reizen,	  het	  lijkt	  
wel	  een	  dans	  te	  zijn.	  	  
We	  zijn	  vandaag	  ook	  nog	  in	  Friedrichshafen	  geweest,	  maar	  konden	  helaas	  de	  oude	  binnenstad	  
niet	  vinden.	  Wel	  hebben	  we	  opnieuw	  veel	  bloeiende	  fruitbomen	  gezien,	  wat	  is	  het	  voorjaar	  toch	  
een	  mooie	  tijd	  om	  te	  reizen.	  Friedrichshafen	  ligt	  als	  een	  glinsterende	  parel	  aan	  de	  kust	  van	  de	  
prachtige	  Bodensee,	  omringd	  door	  prachtige	  bergen.	  De	  rustige	  sfeer	  en	  de	  ongerepte	  natuur	  
helpen	  ons	  volledig	  tot	  rust	  te	  komen,	  terwijl	  andere	  reizigers	  Friedrichshafen	  waarderen	  als	  de	  
geboorteplaats	  van	  de	  Zeppelin.	  
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Zondag	  29	  april	  2012.	  Fischbach,	  bij	  Friedrichshafen.	  Rustdag.	  

	  
Het	  strandje	  voor	  de	  camping.	  

	  
De	  noord	  oever	  van	  de	  Bodensee.	  

	  
Muzikanten	  op	  het	  water.	  
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Maandag	  30	  april	  2012.	  Fischbach-‐Kramsach	  295	  km.	  
Vertrek:	  8.07	  aankomst,	  13.15,	  temp.	  12	  -‐26	  gr,	  zonnig,	  brandstof:	  46	  liter,	  €	  70,26.	  Camping	  Seeblick,	  Toni	  
Brantlhof.	  	  
Vanmorgen	  toen	  we	  vertrokken	  was	  het	  geweldig	  weer	  om	  te	  reizen,	  de	  zon	  scheen	  en	  er	  was	  weinig	  
wind.	  Onze	  navigatieapparaat	  vertelde	  ons	  dat	  we	  het	  beste	  een	  omleiding	  zouden	  kunnen	  maken,	  want	  
op	  de	  door	  ons	  gekozen	  route	  zat	  een	  blokkade.	  De	  voorgestelde	  route	  was	  vijf	  kilometer	  verder,	  we	  
hebben	  hiervoor	  gekozen.	  Deze	  route	  lag	  noordelijker	  en	  ging	  via	  Isny	  in	  plaats	  van	  Oberstaufen.	  Deze	  
laatste	  plaats	  ligt	  aan	  een	  route	  die	  is	  aangegeven	  als	  een	  weg	  landschappelijk	  mooie	  route.	  Nu	  gingen	  wij	  
over	  een	  rood	  ingekleurde	  hoofdverbindingsweg,	  wij	  hebben	  genoten	  van	  de	  prachtige	  natuur	  die	  we	  
gezien	  hebben	  onderweg.	  Maar	  ook	  van	  de	  dorpen	  en	  gehuchtjes	  waar	  we	  door	  kwamen.	  	  
We	  kwamen	  we	  over	  weggetjes	  waar	  ik	  de	  berm	  in	  moest	  om	  vrachtwagen	  als	  tegenligger	  te	  kunnen	  
passeren.	  Verder	  was	  het	  genieten	  door	  prachtige	  landschappen.	  De	  route	  liep	  anders	  dan	  wij	  dachten	  en	  
onze	  navigatie	  ons	  aangaf.	  We	  kwamen	  niet	  ver	  onder	  Kempten	  op	  de	  autobaan.	  Van	  hier	  zijn	  we	  door	  de	  
Lermoostunnel	  en	  over	  de	  Fernpass	  gereden.	  Dat	  ging	  allemaal	  soepel	  en	  zonder	  enige	  vertraging,	  er	  was	  
weinig	  verkeer.	  De	  Fernpas	  is	  al	  vele	  eeuwen	  bekend	  als	  bergpas.	  Over	  de	  Fernpas	  liep	  in	  de	  Romeinse	  tijd	  
de	  Via	  Claudia	  Augusta,	  die	  de	  belangrijkste	  route	  tussen	  Germania	  en	  het	  noorden	  van	  Italië	  vormde.	  De	  
pre-‐Romeinse	  handel	  in	  barnsteen	  verliep	  naar	  verluid	  al	  over	  de	  Fernpas.	  Langs	  de	  vele	  wegen	  die	  
richting	  de	  pas	  voeren,	  zijn	  archeologische	  vondsten	  gedaan,	  die	  de	  betekenis	  van	  de	  Fernpas	  voor	  de	  
handel	  tussen	  de	  Oostzee	  en	  noord	  Italië	  en	  zelfs	  Griekenland	  tonen.	  De	  Fernpas	  is	  de	  tweede	  Alpenpas	  
op	  de	  oude,	  door	  de	  Romeinen	  gebouwde,	  Reschenroute.	  De	  Romeinen	  bouwden	  de	  al	  bestaande	  weg	  uit	  
in	  de	  jaren	  46/47	  na	  Christus	  en	  de	  weg	  bleef	  tot	  in	  de	  late	  Middeleeuwen	  in	  gebruik.	  Men	  noemde	  de	  
weg	  naar	  haar	  ontwerper,	  Keizer	  Claudius.	  De	  Via	  Claudia	  Augusta.	  Later	  werd	  ze	  ook	  wel	  Hogere	  straat	  
genoemd,	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  Lagere	  straat,	  de	  bijnaam	  van	  de	  Brennerroute.	  Lange	  tijd	  was	  de	  weg	  de	  
belangrijkste	  Duits-‐Italiaanse	  Alpenverbinding,	  vanwege	  de	  relatieve	  zekerheid	  ten	  opzichte	  van	  winter-‐	  
en	  wateroverlast	  en	  het	  feit	  dat	  er	  nagenoeg	  geen	  steile,	  gevaarlijke	  weggedeelten	  waren.	  
Bij	  Oostenrijkse	  Reutte	  zijn	  we	  de	  snelweg	  af	  gegaan	  om	  benzine	  te	  tanken.	  Dat	  was	  zo	  gepiept	  een	  liter	  
benzine	  super	  95	  kost	  hier	  €	  1,529	  per	  liter,	  tegen	  €	  1,659,	  E10	  in	  Duitsland.	  Dit	  scheelt	  een	  slok	  op	  een	  
borrel.	  Aan	  de	  noordkant	  van	  Reutte	  was	  het	  tankstation	  we	  zijn	  doorgereden	  door	  Reutte	  om	  tien	  
kilometer	  verder	  er	  achter	  te	  komen	  dat	  we	  verkeerd	  reden.	  
Dit	  was	  keren	  en	  in	  Reutte	  opzoek	  gaan	  naar	  de	  juiste	  weg	  richting	  Innsbruck.	  Dit	  was	  even	  wat	  lastiger	  
dan	  dat	  we	  gewend	  zijn	  omdat	  onze	  navigatiesysteem,	  bij	  de	  snelweg	  even	  de	  draad	  kwijt	  was.	  Hierna	  
ging	  alles	  van	  een	  leien	  dakje.	  
Hierop	  de	  camping	  aangekomen	  zijn	  we	  hartelijk	  begroet	  door	  Henny	  en	  Henk.	  Even	  later	  zagen	  we	  nog	  
twee	  oude	  bekenden	  Fieke	  en	  Wil.	  Met	  de	  meeste	  medereizigers	  hebben	  we	  vandaag	  kennis	  gemaakt.	  
Om	  vijf	  uur	  hebben	  we	  gezellig	  koffie	  gedronken	  bij	  onze	  reisleiders-‐	  en	  onze	  technische	  echtpaar.	  We	  
ontvingen	  van	  een	  plastic	  zak	  vol	  met	  verdere	  informatie	  over	  en	  voor	  deze	  reis.	  
Deze	  camping	  ligt	  aan	  een	  meertje	  tussen	  de	  hoge	  bergen	  die	  dicht	  begroeid	  zijn	  met	  sparrenbomen,	  waar	  
de	  spechten	  met	  de	  regelmaat	  van	  de	  klok	  roffelen	  op	  de	  bomen.	  Er	  komen	  hier	  vogeltjes	  voor	  die	  ik	  
volgens	  mij	  nog	  nooit	  gezien	  heb.	  	  
Toch	  is	  het	  gemakkelijk	  dat	  we	  een	  technische	  man	  hebben	  als	  ons	  ‘hulpje’	  ik	  heb	  daar	  direct	  gebruik	  van	  
mogen	  maken.	  Ten	  eerste	  hij	  heeft	  een	  trap	  bij	  zich,	  die	  had	  ik	  nodig	  om	  het	  elastiek	  dat	  om	  het	  doek	  zit	  
van	  het	  hefdak	  strakker	  te	  kunnen	  maken.	  Bovendien	  heeft	  hij	  mij	  geholpen	  om	  mijn	  uitvinding,	  de	  lier	  die	  
op	  dissel	  zit,	  iets	  aan	  te	  passen	  door	  met	  een	  slijptol	  een	  stukje	  uit	  de	  klembeugel	  te	  slijpen.	  Nu	  loopt	  mijn	  
lier	  echt	  goed,	  dank	  zij	  onze	  technische	  man.	  Vanavond	  hebben	  we	  heerlijk	  gegeten	  van	  de	  BBQ	  (en	  
gedronken)	  samen	  met	  Henny	  en	  Henk.	  	  
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Maandag	  30	  april	  2012.	  Fischbach-‐Kramsach	  295	  km.	  

	  
In	  de	  omgeving	  van	  Immenstadt,	  Zuid-‐Duitsland	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Restaurant	  op	  de	  Fernpass,	  Oostenrijk.	  
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Dinsdag	  1	  mei	  2012.	  Kramsach.	  Dag	  van	  het	  welkomstdiner.	  
Vandaag	  was	  een	  dag	  waar	  wij	  weinig	  nieuws	  over	  kunnen	  vermelden.	  Wat	  doe	  je	  op	  een	  dag	  als	  deze.	  
Vandaag	  is	  het	  een	  feestdag	  in	  Oostenrijk,	  de	  dag	  van	  de	  arbeid.	  De	  werknemers	  zijn	  vrij	  en	  dus	  zijn	  de	  
winkels	  gesloten.	  We	  wilden	  vandaag	  ook	  niet	  veel	  gaan	  ondernemen,	  de	  komende	  tijd	  hebben	  we	  al	  druk	  
genoeg	  met	  het	  reizen	  en	  trekken.	  	  
De	  laatste	  deelnemers	  zijn	  vandaag	  gearriveerd,	  één	  echtpaar	  heeft	  afgezegd	  wegens	  ziekte.	  Verder	  is	  de	  
groep	  compleet.	  Er	  nemen	  zeventien	  equipes	  deel	  en	  dat	  maakt	  een	  totaal	  van	  negenentwintig	  
reisgenoten	  en	  vier	  begeleiders,	  dat	  is	  drieëndertig	  personen.	  	  
Vandaag	  heeft	  Wil	  onze	  auto	  en	  caravan	  gecontroleerd,	  hij	  is	  onze	  technische	  man,	  en	  hij	  heeft	  de	  
combinatie	  goedgekeurd!	  De	  deelnemers	  die	  we	  tot	  nu	  toe	  kennen	  daarvan	  denken	  wij	  dat	  we	  met	  hen	  
de	  komende	  tijd	  wel	  zullen	  kunnen	  vinden.	  Wij	  moeten	  hierbij	  aantekenen	  dat	  we	  nog	  geen	  vrouw	  
hebben	  gevonden	  die	  de	  rol	  van	  onze	  Ria	  over	  kan	  nemen.	  Dat	  is	  een	  vrouw	  die	  zo	  nu	  en	  dan	  op	  een	  
plezierige	  manier	  duidelijk	  aanwezig	  is.	  We	  missen	  Ger	  en	  Ria	  wel	  een	  beetje,	  we	  vinden	  het	  toch	  wel	  
jammer	  dat	  ze	  niet	  mee	  konden	  op	  deze	  reis.	  
De	  camping	  is	  de	  plek	  voor	  onverwachte	  ontmoetingen,	  saamhorigheid	  en	  nog	  veel	  meer	  van	  dat	  alles.	  
Prachtig	  hoor,	  al	  die	  indrukken	  die	  je	  op	  een	  camping	  op	  doet.	  Deze	  middag	  zagen	  wij	  ook	  iets	  waar	  we	  op	  
de	  camping	  graag	  naar	  kijken.	  Vroeger	  ging	  om	  gegoochel	  met	  tentstokken,	  wie	  heeft	  dat	  niet	  eens	  gezien.	  
Vandaag	  zagen	  we	  iets	  anders	  wat	  de	  moeite	  waard	  was.	  	  
Aan	  de	  overkant	  van	  het	  pad	  kwam	  vanmiddag	  een	  echtpaar	  met	  een	  caravan	  aangereden,	  waar	  we	  
lekker	  naar	  hebben	  gekeken	  hoe	  die	  hun	  caravan	  hier	  opstelden.	  Overigens	  dit	  zijn	  geen	  reisgenoten!	  
Alleen	  al	  het	  neuswiel	  in	  de	  juiste	  positie	  en	  hoogte	  brengen	  bleek	  een	  enorm	  karwei	  te	  zijn,	  eerst	  werden	  
er	  vele	  grote	  klossen	  hout	  gebruikt	  en	  het	  neuswiel	  werd	  niet	  uitgedraaid.	  Het	  werk	  heeft	  langer	  dan	  een	  
kwartier	  geduurd.	  Een	  man,	  ook	  geen	  reisgenoot,	  kwam	  hem	  helpen,	  die	  draaide	  het	  neuswiel	  wel	  uit,	  en	  
het	  ‘probleem’	  was	  binnen	  een	  minuut	  voorbij.	  De	  problemen	  met	  het	  uitdraaien	  van	  de	  vier	  steunen	  
waren	  verglijkbaar	  met	  die	  van	  het	  neuswiel,	  dikke	  klos	  neerleggen,	  die	  dikke	  klos	  weer	  weg	  halen.	  De	  
man	  aan	  de	  overkant	  van	  het	  pad	  is	  meer	  dan	  een	  uur	  bezig	  geweest	  om	  zijn	  caravan	  op	  te	  stellen.	  Dit	  gaf	  
ons	  veel	  kijkplezier,	  ja	  het	  is	  niet	  anders.	  
Vanavond	  is	  onze	  reis	  echt	  begonnen	  met	  een	  geweldige	  vijfgangen	  welkomstdiner!	  En	  wat	  voor	  een	  
diner,	  echt	  voortreffelijk.	  Menu:	  voorgerecht	  rundersoep,	  tussengerecht	  saladebuffet,	  hoofdgerecht	  
stukjes	  vlees	  op	  een	  spies,	  nagerecht	  slagroom	  crème	  met	  verse	  vruchten,	  chocolade-‐	  en	  vruchtenmoes,	  
en	  als	  extra	  heerlijke	  warme	  apfelstruddel	  met	  koffie.	  	  
Dit	  is	  een	  korte	  zakelijke	  opsomming	  van	  iets	  wat	  heerlijk	  en	  sfeervol	  was.	  Op	  een	  gezellige	  manier	  
hebben	  we	  nader	  kennis	  gemaakt	  met	  onze	  reisgenoten.	  Onze	  reisleiders	  Bert	  en	  Carla	  hadden	  iets	  
bedacht	  om	  ons	  voor	  te	  stellen	  aan	  de	  groep.	  Van	  alle	  deelnemers	  hebben	  ze	  iets	  verteld	  over	  de	  plaats	  
waar	  ze	  wonen.	  Een	  zeer	  charmante	  manier	  om	  zoiets	  te	  doen.	  Wij	  kunnen	  stellen	  dat	  deze	  avond	  in	  onze	  
ogen	  zeer	  geslaagd	  is	  geweest.	  	  
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Dinsdag	  1	  mei	  2012.	  Kramsach.	  Dag	  van	  het	  welkomstdiner.	  

	  
Campinggebouw	  Seeblick	  Toni	  Brantlhof	  in	  Kramsach	  	  

	  
Camping	  met	  ANWB	  vlag.	  

	  
De	  bergen	  rondom	  de	  camping.	  
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Dinsdag	  1	  mei	  2012.	  Kramsach.	  Dag	  van	  het	  welkomstdiner.	  

	  
Onze	  reisleiding	  aan	  het	  welkomstdiner.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Deelnemers	  aan	  het	  welkomstdiner.	  	  
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Woensdag	  2	  mei	  2012.	  Kramsach-‐Vicenza,	  373	  km.	  
Vertrek:	  9.00,	  aankomst:	  15.10,	  zon,	  17-‐24	  gr.	  Brandstof:	  31	  Liter:	  €	  51,99.	  Tol:	  €	  35,50.	  Camping:	  Vicenza.	  	  
Vanmorgen	  toen	  ik	  rustig	  naar	  het	  prachtige	  toiletgebouw	  liep	  om	  te	  gaan	  douchen	  werd	  ik	  mij	  bewust	  
van	  de	  rustige	  ligging	  van	  deze	  camping	  tussen	  de	  prachtige	  bossen	  en	  de	  hoge	  bergen	  van	  Tirol	  bedekt	  
met	  sneeuw.	  Duidelijk	  waren	  de	  spechten	  in	  het	  bos	  te	  horen	  met	  hun	  karakteristieke	  geroffel	  op	  de	  
bomen.	  Ik	  moest	  beter	  luisteren	  om	  de	  zangvogels	  te	  horen,	  dit	  vanwege	  de	  afstand	  waar	  ik	  was	  tot	  het	  
bos.	  Het	  concert	  was	  dichter	  bij	  het	  toiletgebouw	  duidelijk	  te	  horen.	  Wat	  ook	  op	  viel	  deze	  morgen	  was	  het	  
prachtige	  zonlicht	  met	  dat	  zo	  mooi	  zacht	  was.	  Dit	  alles	  met	  het	  mooie	  heldere	  weer	  maakte	  van	  dit	  
wandelingetje	  een	  ware	  lust.	  	  
Bij	  het	  aankoppelen	  van	  ons	  caravan	  met	  behulp	  van	  de	  lier	  hadden	  wij	  belangstelling	  en	  waardering	  voor	  
dit	  stukje	  techniek.	  De	  reis	  die	  hierna	  een	  aanvang	  nam	  verliep	  eigenlijk	  op	  rolletjes.	  Er	  was	  deze	  morgen	  
maar	  één	  maar	  dat	  was	  de	  verkeersdrukte.	  Op	  de	  autobaan	  door	  het	  Inndal	  stonden	  behoorlijke	  files.	  Dit	  
gaf	  mij	  de	  gelegenheid	  om	  eens	  lekker	  naar	  de	  omgeving,	  de	  besneeuwde	  zonovergoten	  bergen	  te	  kijken.	  
We	  hadden	  van	  te	  voren	  uitgezocht	  om	  een	  eerste	  stop	  voor	  koffie	  te	  maken	  op	  de	  parkeerplaats	  voorbij	  
de	  Europabrug.	  Dit	  hebben	  we	  gedaan,	  maar	  hadden	  moeite	  om	  daar	  een	  plaats	  te	  vinden	  en	  combinatie	  
van	  auto	  en	  caravan	  is	  behoorlijk	  lang.	  De	  totale	  lengte	  van	  de	  combinatie,	  auto,	  caravan	  met	  fietsenrek	  
en	  fietsen	  achterop	  de	  caravan,	  is	  ong.	  twaalf	  meter.	  Om	  te	  parkeren	  heb	  ik	  ongeveer	  vijftien	  meter	  
parkeerruimte	  nodig.	  De	  koffie	  was	  lekker	  en	  ons	  verblijf	  daar	  was	  aangenaam.	  We	  zijn	  verder	  gegaan	  de	  
Brennerautobaan	  op	  naar	  één	  van	  de	  laatste	  benzinestations	  in	  Oostenrijk	  om	  de	  benzinetank	  vol	  te	  
gooien.	  Hierna	  bereikten	  we	  om	  precies	  elf	  uur	  Italië.	  	  
De	  reis	  naar	  het	  zuidpuntje	  van	  het	  Gardameer	  verliep	  zo	  als	  het	  moest	  lopen,	  probleemloos.	  Onderweg	  
haalden	  Henk	  en	  Henny	  ons	  in	  en	  samen	  hebben	  we	  geluncht.	  Opmerkelijk	  was	  dat	  we	  vrachtwagens	  
hebben	  ingehaald	  op	  een	  plek	  waar	  dat	  niet	  mocht.	  Wij	  voegden	  ons	  weer	  in	  op	  de	  rechterrijstrook	  en	  wij	  
werden	  ingehaald	  door	  de	  Italiaanse	  politie.	  Gelukkig	  voor	  ons,	  reden	  ze	  door.	  Het	  inhalen	  was	  omdat	  we	  
dan	  gemakkelijker	  konden	  door	  rijden	  in	  onze	  eigen	  tempo	  want	  het	  was	  vrij	  druk	  op	  deze	  lange	  afdaling	  
vanaf	  de	  Brennerpas.	  Het	  bij	  komend	  voordeel	  was	  ook	  dat	  we	  veel	  meer	  en	  absoluut	  gemakkelijk	  naar	  de	  
omgeving	  van	  de	  snelweg	  konden	  kijken.	  Want	  de	  omgeving	  van	  deze	  snelweg	  is	  fantastisch	  om	  zien.	  Op	  
het	  eerste	  stuk	  de	  besneeuwde	  bergtoppen	  en	  later	  ook	  het	  jonge	  groen	  van	  het	  voorjaar.	  Vele	  bomen	  
staan	  in	  bloei,	  waarbij	  we	  vooral,	  opnieuw,	  hebben	  genoten	  van	  de	  in	  de	  bloei	  staande	  fruitbomen.	  
Minder	  leuk	  was	  de	  A4	  te	  rijden	  van	  Modena	  richting	  Venezia.	  Gelukkig	  hoefden	  we	  niet	  verder	  dan	  
Vicenza	  want	  dit	  stuk	  weg	  was	  echt	  druk.	  Als	  chauffeur	  kun	  je	  je	  amper	  permitteren	  om	  rond	  te	  kijken	  in	  
die	  omgeving.	  Ik	  mag	  stellen	  dat	  ik	  bijna	  niets	  heb	  gezien	  van	  het	  landschap	  op	  dit	  traject.	  
Deze	  camping	  ligt	  achter	  een	  hotel	  direct	  bij	  het	  begin	  van	  de	  stad	  Vicenza.	  De	  geluidswallen	  van	  hout,	  
beton	  en	  staal	  staan	  hier	  als	  erfafscheiding.	  Dit	  is	  geen	  rustige	  camping	  maar	  wel	  redelijke	  camping	  voor	  
ons	  als	  doorreis	  camping.	  	  
De	  reisleiding	  heeft	  voor	  ons	  georganiseerd	  een	  Happy	  Hour,	  een	  drankje	  en	  versnaperingen.	  Een	  Happy	  
Hour	  geeft	  ons	  op	  dit	  moment	  van	  de	  reis	  de	  gelegenheid	  om	  met	  onze	  medereisgenoten	  nader	  kennis	  te	  
maken.	  	  
De	  fietsen	  heb	  ik	  van	  de	  caravan	  gehaald	  en	  samen	  met	  Henk	  zijn	  we	  naar	  een	  supermarkt	  geweest	  in	  
Vicenza	  en	  hebben	  daar	  iets	  gehaald	  voor	  de	  BBQ.	  Geweldig	  mooie	  spies	  gemaakt	  van	  vlees,	  worst	  en	  
paprika’s.	  Toen	  ze	  op	  de	  BBQ	  lagen	  zag	  ik	  pas	  wat	  voor	  forse	  stukken	  vlees	  er	  op	  zaten.	  Eén	  spies	  en	  we	  
waren	  verzadigd!	  Ik	  heb	  een	  voorgerecht	  van	  asperges	  klaar	  gemaakt.	  De	  asperges	  zijn	  gerold	  in	  ham	  en	  
bestrooid	  met	  geraspte	  Parmensaanse	  kaas.	  Het	  de	  asperges	  waren	  beetgaar	  gekookt	  en	  ze	  hebben	  acht	  
minuten	  in	  de	  oven	  gestaan	  van	  honderd	  en	  tachtig	  graden,	  hierdoor	  kon	  de	  kaas	  smelten	  en	  de	  smaken	  
zich	  vermengen.	  Onze	  gasten	  vertelden	  dat	  ze	  het	  heerlijk	  vonden.	  Bij	  deze	  BBQ	  aten	  een	  heerlijke	  
groentesalade	  met	  een	  honing-‐mosterd	  dressing	  gemaakt	  door	  Henny	  en	  Henk.	  
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Woensdag	  2	  mei	  2012.	  Kramsach-‐Vicenza,	  373	  km.	  

	  
Camping	  Vicenza	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Cécille	  en	  Etienne	  
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Donderdag	  3	  mei	  2012.	  Vicenza-‐San	  Marino,	  256	  km.	  
Vertrek:	  8.52,	  aankomst	  13.57.	  Zon.	  Brandstof:	  39	  liter,	  €	  70,	  -‐.	  Tol:	  €	  9,40.	  Camping:	  Centro	  Vacanze	  San	  
Marino.	  
Vanmorgen	  zijn	  we	  op	  weg	  gegaan	  en	  na	  een	  paar	  kilometer	  konden	  we	  direct	  wakker	  worden	  om	  attent	  
te	  kunnen	  rijden.	  De	  A4	  waarop	  we	  reden	  was	  erg	  druk	  met	  voornamelijk	  vrachtverkeer.	  Achter	  ons	  aan	  
reden	  Etienne	  en	  Cecile	  uit	  Brugge	  (B).	  In	  ons	  routeboek	  staat	  aangegeven	  dat	  we	  na	  dertig	  kilometer	  bij	  
Padova-‐Est:	  de	  weg	  naar	  Bologna,	  de	  A-‐13	  op	  moeten.	  Maarrrr,	  we	  hebben	  ook	  een	  navigatiesysteem	  in	  
de	  auto	  en	  die	  is	  geprogrammeerd	  op	  San	  Marino.	  Dan	  denk	  ik	  dat	  en	  ons	  routeboek	  en	  ons	  
navigatiesysteem	  de	  zelfde	  route	  zullen	  volgen.	  Ik	  kwam	  bedrogen	  uit.	  Mijn	  navigator	  Marga	  zei	  luid	  en	  
duidelijk	  dat	  we	  naar	  Padova	  Est	  moesten	  en	  daar	  afslaan	  maar	  ging	  op	  advies	  van	  het	  navigatiesysteem	  er	  
af	  bij	  Padova	  west.	  Terug	  naar	  de	  hoofdrijbaan	  kon	  niet	  vanwege	  het	  drukke	  verkeer,	  dus	  gewoon	  
doorrijden.	  
Na	  de	  tolpoorten	  kwamen	  we	  op	  een	  groot	  plein	  en	  daar	  stond	  niets	  aangegeven	  voor	  de	  richting	  naar	  
Bologna.	  Bovendien	  zag	  ik	  dat	  niet	  alleen	  wij	  aan	  een	  andere	  route	  bezig	  waren	  maar	  Etienne	  en	  Cecile	  
ook,	  die	  stonden	  achter	  ons.	  Op	  het	  verzoek	  van	  Etienne	  of	  hij	  alstublieft	  achter	  ons	  aan	  mocht	  rijden	  
hebben	  we	  direct	  ja	  gezegd.	  Ons	  navigatiesysteem	  gaf	  aan	  dat	  we	  de	  middelste	  tunnel	  moesten	  gaan	  
inrijden	  om	  richting	  Bologna	  te	  komen.	  Dit	  hebben	  we	  gedaan	  en	  wat	  bleek	  al	  vrij	  snel	  dat	  we	  de	  juiste	  
weg	  te	  pakken	  hadden	  maar	  ook	  vijf	  kilometer	  minder	  nodig	  hadden	  dan	  ons	  routeboek	  vermelde.	  
Rustig	  rijdend,	  samen	  met	  onze	  Belgische	  vrienden,	  zijn	  we	  naar	  hier	  gereden.	  Niet	  harder	  dan	  negentig	  
kilometer	  per	  uur	  op	  de	  snelheidsmeter	  op	  het	  dashboard.	  Deze	  snelheid	  was	  verantwoord	  ten	  opzichte	  
van	  het	  overige	  verkeer	  maar	  was	  voor	  ons	  ook	  prettig	  omdat	  de	  chauffeurs	  ook	  tijd	  hadden	  om	  rustig	  de	  
omgeving	  te	  bekijken.	  	  
De	  A4	  die	  we	  eerst	  bereden	  daar	  heb	  ik	  weinig	  van	  de	  omgeving	  gezien,	  gewoon	  te	  druk	  verkeer.	  De	  A13	  
loopt	  door	  de	  Po	  vlakte	  hier	  was	  juist	  veel	  te	  zien	  omdat	  het	  door	  vlak	  land	  loopt,	  ook	  omdat	  het	  verkeer	  
er	  niet	  al	  te	  druk	  is.	  De	  Po	  vlakte	  is	  in	  hoofdzaak	  een	  landbouwgebied	  met	  wat	  fruitteelt	  gebieden	  er	  
tussen	  door.	  Hier	  aan	  deze	  kant	  van	  de	  Po	  vlakte	  hebben	  we	  geen	  rijstvelden	  gezien,	  niet	  zoveel	  zoals	  het	  
afgelopen	  jaar.	  Wat	  we	  wel	  zagen	  waren	  de	  enorme	  velden	  met	  granen.	  	  
De	  fruitteelt	  gebieden	  die	  hebben	  hier	  hun	  bloeitijd	  dit	  voorjaar	  achter	  de	  rug.	  Gisteren	  zagen	  we	  de	  
appelbomen	  nog	  bloeien	  langs	  de	  Brennerautobaan,	  vandaag	  dus	  niet	  meer,	  het	  voorjaar	  is	  hier	  verder	  
opgerukt.	  Interessant	  waren	  ook	  de	  dorpen	  te	  zien	  met	  hun	  typische	  torens	  in	  het	  landschap.	  Bijna	  in	  alle	  
dorpen	  en	  steden	  zie	  je	  die	  slanke	  spitse	  torens	  in	  het	  landschap	  staan,	  als	  bakens	  voor	  de	  mensen.	  
Rond	  het	  middaguur	  zijn	  we	  de	  weg	  af	  gegaan	  om	  een	  plekje	  te	  zoeken	  waar	  we	  rustig	  konden	  pauzeren.	  
Op	  enige	  honderden	  meters	  van	  de	  snelweg	  vonden	  de	  gewenste	  parkeerplaats	  voor	  een	  fabriek.	  Het	  was	  
nadat	  we	  waren	  vertrokken	  nog	  een	  dik	  uur	  rijden	  om	  hier	  te	  komen.	  
We	  werden	  gewaarschuwd	  in	  ons	  routeboek	  voor:	  autowassers/verkopers	  bij	  verkeerslichten	  in	  buurt	  van	  
Rimini	  en	  veel	  verkeerslichten	  bovendien	  stond	  er	  te	  lezen,	  let	  op:	  sterke	  klim	  omhoog,	  neem	  de	  2e	  
versnelling.	  Hier	  hebben	  wij	  ons	  voordeel	  mee	  kunnen	  doen,	  want	  alle	  gegeven	  waarschuwingen	  klopten	  
precies.	  Op	  de	  camping	  hoorden	  we	  later,	  dat	  enkelen	  de	  steile	  helling	  ook	  echt	  steil	  hadden	  gevonden.	  
Wij	  hadden	  met	  onze	  auto	  en	  caravan	  hier	  geen	  enkele	  probleem.	  
Op	  de	  camping	  aangekomen	  werden	  we	  ontvangen	  door	  Carla	  die	  bij	  de	  ingang	  stond,	  bij	  haar	  moesten	  
we	  een	  plaats	  nummer	  trekken	  voor	  onze	  kampeerplek.	  Bert	  stond	  op	  de	  camping	  ons	  aan	  te	  geven	  waar	  
konden	  gaan	  staan.	  Deze	  camping	  ligt	  op	  de	  berg	  van	  San	  Marino	  tussen	  de	  bomen	  door	  kunnen	  we	  erg	  
ver	  kijken.	  Internetten	  kunnen	  we	  hier	  ook	  achter	  het	  campinggebouw.	  	  
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Donderdag	  3	  mei	  2012.	  Vicenza-‐San	  Marino,	  256	  km	  

	  
Onderweg	  naar	  San	  Marino	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Camping:	  Centro	  Vacanze,	  San	  Marino.	  
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Vrijdag	  4	  mei	  2012.	  San	  Marino,	  vrije	  dag.	  
Vandaag	  is	  de	  van	  de	  Dodenherdenking	  waarin	  we	  gedenken	  zij	  die	  gevallenen	  zijn	  in	  de	  tweede	  
wereldoorlog.	  De	  laatste	  jaren	  is	  daarbij	  gekomen	  de	  gevallen	  in	  de	  oorlogen	  sinds	  mei	  1945.	  Wij	  
gedenken	  opdat	  wij	  niet	  vergeten.	  Ik	  denk	  hierbij	  vooral	  aan	  een	  neefje	  van	  mij	  Eeljo	  Thomas	  Meints	  hij	  
was	  op	  16	  april	  1845	  drie	  jaren,	  drie	  maanden	  en	  drie	  dagen	  oud	  toen	  hij	  getroffen	  werd	  door	  een	  scherf	  
van	  een	  granaat,	  in	  zijn	  hoofdje.	  Hij	  was	  op	  slag	  dood.	  Deze	  granaat	  is	  afgeschoten	  door	  Flak	  geschut	  dat	  
stond	  opgesteld	  op	  de	  Dollarddijk	  bij	  Fimel,	  nabij	  Termunten.	  Twee	  dagen	  later	  is	  mijn	  geboortedorp	  
Oostwold	  bevrijd	  door	  de	  Poolse	  troepen.	  Hierop	  deze	  camping	  hebben	  wij	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  
Dodenherdenking,	  staande	  in	  een	  kring	  met	  een	  groepje	  mensen.	  We	  luisterden	  naar	  het	  gedicht	  van	  
Willem	  Wilmink,	  Ali	  Bibi	  de	  goochelaar,	  voorgedragen	  door	  Fieke.	  	  
	  
Vanmorgen	  hebben	  we	  kaartjes	  laten	  kopen	  door	  Henk,	  hij	  spreekt	  zeer	  goed	  Italiaans,	  bij	  de	  receptie	  
voor	  een	  busrit	  naar	  de	  hoofdstad	  van	  het	  ministaatje	  San	  Marino,	  San	  Marino.	  Op	  een	  gemakkelijke	  en	  
comfortabele	  manier	  kom	  je	  zo	  in	  de	  stad.	  Niks	  geen	  gedoe	  met	  het	  zoeken	  van	  een	  parkeerplaats.	  Wat	  
minstens	  zo	  belangrijk	  is	  de	  bus	  stopt	  bij	  de	  poort	  waar	  de	  toeristen	  het	  best	  de	  wandeling	  door	  de	  stad	  
kunnen	  beginnen.	  
Henk	  was	  onze	  gids,	  hij	  had	  een	  plattegrond	  bij	  zich,	  hij	  leidde	  ons	  langs	  bijna	  alle	  belangrijke	  gebouwen	  
van	  de	  stad.	  Geluk	  hadden	  we	  dat	  we	  de	  hal	  van	  het	  Regeringspaleis	  mochten	  bezichtigen.	  Een	  man	  in	  
uniform	  gaf	  ons	  uitleg	  over	  wat	  er	  te	  zien	  was.	  Zo	  hebben	  we	  een	  wandeling	  gemaakt	  over	  de	  
vestingmuren	  en	  hebben	  we	  de	  torens	  en	  wallen	  bezichtigd.	  De	  toeristenstroom	  van	  dit	  jaar	  is	  nog	  maar	  
amper	  op	  gang	  gekomen	  waardoor	  wij	  rustig	  konden	  wandelen	  en	  niet	  onder	  de	  voet	  zijn	  gelopen.	  
Aan	  het	  eind	  van	  de	  morgen	  hebben	  we	  wat	  gedronken	  op	  een	  Panoramaterras.	  Het	  uitzicht	  daar	  was	  
formidabel	  van	  grote	  hoogte	  keken	  we	  neer	  op	  de	  stad	  en	  de	  vlakten	  er	  om	  heen.	  Met	  op	  de	  achtergrond	  
aan	  de	  ene	  zijde	  de	  Adriatische	  zee	  en	  aan	  de	  andere	  zijde	  de	  bergen	  van	  de	  Apennijnen.	  
Op	  weg	  naar	  de	  Derde	  toren	  kregen	  we	  te	  maken	  met	  een	  zwerm	  nare	  zwarte	  vliegjes,	  die	  vlogen	  daar	  
onder	  de	  bloeiende	  kastanjebomen.	  	  
Iets	  verder	  op,	  weg	  bij	  de	  kastanjebomen,	  hadden	  we	  geen	  last	  van	  die	  vliegen,	  daar	  in	  die	  buurt	  hebben	  
we	  heerlijk	  zitten	  lunchen,	  natuurlijk	  op	  zijn	  Italiaans	  met	  Pizza,	  Lasagne	  en	  Henny	  had	  iets	  anders	  dat	  
volgens	  erg	  haar	  goed	  smaakte.	  Een	  aangename	  onderbreking	  van	  deze	  wandelexcursie	  door	  deze	  mooie	  
stad.	  	  
San	  Marino,	  officieel	  de	  Republiek	  San	  Marino,	  is	  een	  staat	  gelegen	  op	  het	  Apennijnen	  Schiereiland	  aan	  de	  
oostelijke	  kant	  van	  de	  Apennijnen.	  Het	  is	  een	  enclave	  omringd	  door	  Italië.	  Het	  land	  is	  iets	  groter	  dan	  
61	  km²	  en	  heeft	  een	  geschatte	  bevolking	  van	  meer	  dan	  30.000.	  De	  hoofdstad	  is	  San	  Marino.	  San	  Marino	  
heeft	  de	  kleinste	  bevolking	  van	  alle	  leden	  van	  de	  Raad	  van	  Europa.	  
San	  Marino	  is	  de	  oudste	  nog	  bestaande	  staat	  en	  constitutionele	  republiek	  van	  de	  wereld:	  de	  voortzetting	  
van	  de	  kloostergemeenschap	  werd	  op	  3	  september	  301	  gesticht	  door	  de	  heilige	  diaken	  en	  
steenhouwer	  Marinus	  van	  Arbe.	  De	  legende	  vertelt	  dat	  Marinus	  de	  toenmalige	  Romeinse	  
kolonie	  Arba	  verliet	  in	  257,	  toen	  de	  toekomstige	  keizer	  Diocletianus	  een	  decreet	  uitgaf	  waarin	  werd	  
opgeroepen	  tot	  de	  reconstructie	  van	  de	  stadsmuren	  van	  Rimini,	  die	  vernietigd	  waren	  door	  Liburnische	  
piraten.	  
De	  grondwet	  van	  San	  Marino,	  vastgelegd	  in	  1600,	  is	  's	  werelds	  oudste	  grondwet	  die	  nog	  steeds	  van	  kracht	  
is.	  De	  nationale	  economie	  steunt	  vooral	  op	  financiën,	  industrie,	  diensten	  en	  toerisme.	  Het	  is	  een	  van	  de	  
rijkste	  landen	  van	  de	  wereld	  in	  termen	  van	  het	  BBP	  (per	  hoofd	  van	  de	  bevolking),	  met	  een	  cijfer	  
vergelijkbaar	  met	  een	  aantal	  van	  de	  meer	  ontwikkelde	  Italiaanse	  regio's,	  zoals	  Lombardije	  en	  Zuid-‐Tirol.	  
San	  Marino	  wordt	  beschouwd	  als	  een	  zeer	  stabiele	  economie	  met	  een	  van	  de	  laagste	  
werkloosheidscijfers	  van	  Europa,	  geen	  nationale	  staatsschuld	  en	  een	  overschot	  op	  de	  begroting.	  
Hier	  op	  de	  camping	  is	  goed	  te	  Internetten.	  Hier	  heb	  ik	  van	  de	  gelegenheid	  gebruik	  gemaakt	  diverse	  e-‐mails	  
te	  beantwoorden	  en	  een	  bericht	  te	  versturen	  aan	  familie,	  vrienden	  en	  bekenden	  dat	  het	  ons	  goed	  gaat	  
deze	  reis.	  Een	  eenvoudige	  moderne	  manier	  om	  schriftelijk	  contact	  met	  hen	  te	  onderhouden.	  
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Vrijdag	  4	  mei	  2012.	  San	  Marino,	  vrije	  dag.	  

	  
Vertrek	  van	  de	  Canadese	  troepen	  begin	  augustus	  1945	  vanuit	  Oostwold.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Canadese	  Oorlogskerkhof	  in	  Holten	  
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Vrijdag	  4	  mei	  2012.	  San	  Marino,	  vrije	  dag.	  

	  
Uitzicht	  over	  de	  vestingmuren	  van	  San	  Marino.	  

	  
Basilica	  di	  San	  Marino.	  

	  
Palalazzo	  del	  Governo	  
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Vrijdag	  4	  mei	  2012.	  San	  Marino,	  vrije	  dag.	  

	  
De	  vestingmuren	  met	  torens	  van	  San	  Marino	  
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Zaterdag	  5	  mei	  2012.	  San	  Marino-‐Ancona.	  119	  km.	  
Vertrek:	  10.15,	  aankomst:	  11.58.	  Zon.	  19-‐24	  gr.	  Ferry:	  Minoan	  lines	  
Gisteren	  kregen	  we	  van	  de	  leiding	  een	  ander	  route	  uitgereikt.	  Deze	  route	  is	  slechts	  120	  km.	  de	  route	  die	  
we	  hadden	  was	  179	  kilometer,	  blijkbaar	  was	  er	  een	  foutje	  gemaakt.	  Vanmorgen	  was	  eigenlijk	  iedereen	  
zeer	  relaxed	  voordat	  we	  op	  pad	  gingen.	  Bovendien	  konden	  we	  over	  dezelfde	  weg	  door	  San	  Marino	  terug	  
rijden	  naar	  de	  autostrada.	  Het	  leek	  een	  makkie	  te	  worden	  vandaag.	  Het	  vervolg	  van	  deze	  reis	  was	  iets	  
anders	  omdat	  er	  bijna	  over	  de	  gehele	  lengte	  aan	  de	  autostrada	  wordt	  gewerkt.	  Misschien	  is	  het	  beter	  te	  
zeggen	  dat	  er	  verschrikkelijk	  aan	  deze	  autostrada	  wordt	  gewerkt.	  Nieuw	  wegdek,	  nieuwe	  kunstwerken,	  
nieuwe	  geluidswallen,	  nieuwe	  midden	  bermen	  enz.	  Het	  gevolg	  is	  dat	  het	  wegdek	  slecht	  is	  en	  vooral	  
hobbelig	  en	  bobbelig	  was.	  Om	  met	  een	  caravan	  achter	  de	  auto	  te	  rijden	  let	  je	  als	  chauffeur	  o.a.	  op	  hoe	  de	  
combinatie	  rolt.	  Op	  deze	  route	  naar	  het	  zuiden	  schommelt	  en	  hobbelt	  de	  caravan	  achter	  de	  auto	  aan,	  dat	  
is	  niet	  lekker	  en	  je	  kunt	  niet	  echt	  lekker	  doorrijden,	  het	  voelt	  niet	  goed	  in	  de	  stoel.	  
Heel	  af	  en	  toe	  waren	  we	  in	  de	  gelegenheid	  om	  eens	  rustig	  om	  ons	  heen	  te	  kijken.	  We	  zagen	  de	  
Apennijnen	  met	  daar	  tussen	  de	  velden	  liggende	  dorpjes.	  We	  zagen	  de	  heuvels	  en	  de	  dorpjes	  lijken	  een	  
schoolvoorbeeld	  van	  een	  romantische	  Italiaanse	  dorp.	  De	  warme	  rode	  daken	  nestelen	  zich	  tegen	  de	  
hellingen.	  De	  trotse	  slanke	  torens	  verheffen	  zich	  hoog	  boven	  de	  huizen.	  Alles	  samen	  vormt	  het	  een	  
wonderlijk	  mooi	  gezicht.	  
De	  eerste	  helft	  van	  onze	  rit	  hebben	  we	  gewoon	  rustig	  en	  kalm	  gereden,	  totdat	  er	  een	  telefoontje	  kwam	  
van	  onze	  reisleider.	  Hij	  had	  ontdekt	  dat	  de	  Ferry	  niet	  vertrekt	  om,	  zoals	  wij	  dachten,	  om	  16.30	  uur,	  maar	  
om	  14.00	  uur	  was	  het	  vertrek	  in	  werkelijkheid.	  “Stop	  niet	  onderweg,	  en	  zorg	  dat	  je	  hier	  zo	  snel	  mogelijk	  
aankomt!”	  was	  de	  boodschap	  van	  Bert	  onze	  reisleider.	  
Dit	  betekende	  voor	  onze	  reis	  dat	  we	  moesten	  opschieten,	  zonder	  ons	  te	  haasten.	  Ons	  navigatiesysteem	  
gaf	  op	  dat	  moment	  aan	  dat	  we	  om	  12.02	  zouden	  aankomen	  in	  de	  haven.	  Dat	  we	  daar	  iets	  eerder	  waren	  
heeft	  te	  maken	  dat	  we	  een	  iets	  andere	  aanrijroute	  reden	  op	  het	  laatst.	  Carla	  ving	  ons	  bij	  de	  ingang	  van	  het	  
havengebied	  op	  en	  Bert	  stond	  iets	  verder,	  op	  een	  strategische	  plaats	  om	  ons	  te	  voorzien	  van	  de	  
benodigde	  tickets	  voor	  de	  overtocht.	  Vanaf	  dit	  punt	  tot	  dat	  we	  geparkeerd	  stonden	  op	  het	  autodek	  waren	  
we	  onder	  de	  hoede	  van	  het	  personeel	  van	  Minoan	  Lines.	  
Ze	  wijzen	  je	  voortdurend	  aan	  waar	  en	  hoe	  je	  moet	  rijden,	  tot	  en	  met	  het	  achteruit	  rijden	  om	  op	  je	  plek	  te	  
komen	  van	  het	  Campingdek.	  Deze	  mannen	  op	  het	  parkeerdek	  gaven	  mij	  precies	  aan	  welke	  kant	  het	  stuur	  
op	  moet	  en	  hoe	  ver,	  wat	  ik	  niet	  mocht	  doen	  was	  zelf	  denken	  over	  het	  achteruitrijden.	  Zoveel	  te	  meer	  dat	  
je	  op	  hun	  aanwijzingen	  vertrouwt,	  zoveel	  te	  gemakkelijker	  kom	  je	  op	  je	  plek.	  
Hierna	  hadden	  we	  niet	  zoveel	  meer	  te	  doen,	  we	  moesten	  het	  autodek	  verlaten	  en	  ons	  melden	  bij	  de	  
receptie	  om	  de	  sleutelkaart	  in	  ontvangst	  te	  nemen	  van	  onze	  binnenhut.	  We	  werden	  weggebracht	  door	  
iemand	  van	  het	  personeel.	  We	  hebben	  hem	  een	  fooi	  gegeven.	  
Wat	  hebben	  hierna	  gedaan?	  Eigenlijk	  hetzelfde	  dan	  tien	  maanden	  geleden,	  het	  schip	  verkennen,	  we	  
weten	  de	  weg	  want	  dit	  is	  het	  Europa	  Palace	  hetzelfde	  schip	  dan	  het	  vorige	  jaar	  dat	  hadden	  op	  onze	  
terugreis	  van	  de	  Thraciëreis.	  Veel	  kwam	  ons	  nog	  bekend	  voor.	  Verder	  hebben	  we	  met	  onze	  
medepassagiers	  gesproken,	  zoals	  een	  chauffeur	  van	  een	  vrachtwagen	  die	  via	  Eilat	  in	  uiterst	  zuiden	  Israël	  
naar	  Dubai	  moest.	  (Over	  afstanden	  gesproken).	  Ook	  spraken	  we	  een	  jongeman	  die	  een	  luxe	  jacht	  moest	  
repareren	  op	  het	  Griekse	  eiland	  Lefkas.	  Natuurlijk	  hebben	  we	  gesproken	  met	  onze	  reisgenoten.	  Vanavond	  
hebben	  we	  gegeten	  in	  een	  restaurant	  aan	  boord.	  Hiervan	  moeten	  we	  helaas	  zeggen,	  het	  was	  duur	  en	  niet	  
bijzonder	  wat	  we	  aten.	  	  
Aangezien	  er	  geen	  enkele	  vorm	  van	  entertainment	  is	  aan	  boord	  hebben	  we	  redelijk	  vroeg	  ons	  cabine	  
opgezocht	  en	  zijn	  gaan	  slapen.	  De	  cabines	  zijn	  behoorlijk	  comfortabel	  met	  airco,	  het	  enig	  wat	  iets	  storend	  
was	  het	  geluid	  en	  de	  trillingen	  die	  uit	  de	  machinekamer	  kwamen.	  We	  sliepen	  op	  het	  achterste	  gedeelte	  
van	  de	  Ferry.	  
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Zaterdag	  5	  mei	  2012.	  San	  Marino-‐Ancona.	  119	  km.	  

	  
Europa	  Palace.	  

	  
De	  auto’s	  en	  caravans	  op	  het	  campingdek.	  

	  
Ancona	  vlak	  voor	  het	  vertrek.	  
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Zaterdag	  5	  mei	  2012.	  San	  Marino-‐Ancona.	  119	  km.	  

	  
De	  Europe	  Palace	  op	  volle	  zee.	  	  

	  
Ferry	  in	  de	  haven	  van	  Igouminitsa.	  

	  
Een	  vrachtwagen	  verlaat	  de	  Ferry	  in	  de	  haven	  van	  Igouminitsa.	  
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Zaterdag	  5	  mei	  2012.	  San	  Marino-‐Ancona.	  119	  km.	  

	  
De	  Griekse	  kust	  voor	  Patras	  in	  zicht.	  

De	  Charilaos	  Trikouopisbrug,	  de	  langste	  tuibrug	  ter	  wereld.	  

	  
De	  haven	  van	  Patras.	  
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Zondag	  6	  mei	  Patras-‐Delphi,	  119	  km	  	  
Vertrek:	  15.15,	  aankomst:	  18.00,	  zon,	  21	  gr,	  Tolgeld	  €	  19,90.	  Camping:	  Camping	  Delphi,	  Delphi.	  
De	  zeereis	  van	  Ancona	  via	  Igouminitsa	  duurde	  langer	  dan	  we	  van	  te	  voren	  hadden	  berekend.	  In	  deze	  tijd	  
van	  crisis	  en	  hoge	  brandstofprijzen	  varen	  de	  schepen	  langzamer!	  Dit	  langzamer	  varen	  kost	  ons,	  volgens	  
onze	  berekening	  ongeveer	  twee	  uren	  extra	  vaarttijd.	  Om	  15.00	  uur	  Griekse	  tijd,	  het	  is	  hier	  een	  uur	  later	  
dan	  in	  West-‐Europa,	  meerden	  we	  af	  in	  de	  haven	  van	  Patras.	  
Direct	  daarna	  begonnen	  enige	  vrachtwagens	  weg	  te	  rijden	  en	  voor	  dat	  wij	  er	  op	  verdacht	  waren	  konden	  
we	  ook	  al	  rijden.	  Na	  het	  aanmeren	  heeft	  het	  hooguit	  zes	  minuten	  geduurd	  voordat	  we	  reden,	  slalommend	  
tussen	  de	  vrachtwagens	  door!	  Op	  de	  kade	  volgden	  we	  de	  andere	  deelnemers	  Griekenland	  in.	  Maar	  zoals	  
het	  altijd	  gaat,	  maakt	  de	  eerste	  een	  fout,	  dan	  volgen	  de	  anderen	  ook	  in	  deze	  fout.	  In	  ons	  routeboek	  staat	  
op	  de	  tweede	  regel:	  “via	  Gate	  7	  het	  haventerrein	  verlaten”.	  Wat	  gebeurt,	  Gate	  7	  ligt	  links	  op	  het	  
haventerrein	  en	  wij	  volgen	  de	  uitgang	  die	  helemaal	  rechts	  ligt.	  De	  verwarring	  in	  Patras	  was	  er	  natuurlijk	  
weer.	  Waar	  zijn,	  waar	  moeten	  we	  heen?	  In	  optocht	  van	  ettelijke	  combinaties	  zijn	  we	  door	  Patras	  gereden.	  
Dit	  is	  een	  best	  aardige	  stad,	  hebben	  we	  gezien.	  	  
Patras	  is	  de	  hoofdstad	  van	  West-‐Griekenland,	  is	  de	  op	  twee	  na	  grootste	  stad	  van	  Griekenland	  en	  ligt	  aan	  
de	  Golf	  van	  Patras,	  die	  samen	  met	  de	  Golf	  van	  Korinthe	  de	  Peloponnesos	  van	  het	  vasteland	  scheidt.	  In	  de	  
buurt	  van	  Patras	  ligt	  de	  Charilaos	  Trikoupisbrug,	  de	  langste	  tuibrug	  ter	  wereld.	  Deze	  brug	  verbindt	  de	  
Peloponnesos	  met	  het	  vasteland.	  De	  haven	  van	  Patras	  is	  één	  van	  de	  belangrijkste	  havens	  van	  Griekenland.	  
Wanneer	  je	  langs	  de	  kust	  rijd	  en	  je	  weet	  dat	  je	  naar	  het	  oosten	  moet	  en	  je	  rijd	  naar	  het	  oosten	  zit	  je	  nooit	  
fout.	  Bovendien	  hadden	  we	  de	  grote	  Tuibrug,	  de	  Charilaos	  Trikoupisbrug,	  gezien	  vanaf	  zee	  waar	  we	  
overheen	  moeten	  rijden.	  Deze	  brug	  met	  zijn	  vier	  pijlers	  staan	  als	  een	  baken	  voor	  ons.	  We	  hoeven	  alleen	  
maar	  in	  die	  richting	  te	  rijden.	  De	  problemen	  van	  het	  de	  verkeerde	  Gate	  uitrijden	  waren	  zo	  opgelost.	  	  
Hierna	  kregen	  we	  de	  weg	  voorgeschoteld	  naar	  Delphi	  die	  is	  aangelegd	  langs	  de	  kust.	  Deze	  kustweg	  ligt	  
daar	  prachtig,	  met	  geweldige	  uitzichten	  zowel	  over	  zee	  als	  over	  land	  het	  is	  een	  genot	  om	  daar	  te	  rijden.	  
Het	  probleem	  waar	  we	  mee	  werden	  geconfronteerd	  is	  dat	  hier	  veel	  achterstallige	  onderhoud	  is	  aan	  deze	  
weg.	  We	  schatten	  in	  dat	  dit	  te	  maken	  heeft	  met	  de	  financiële	  crisis	  in	  dit	  mooie	  land.	  Dit	  is	  ook	  de	  
verklaring	  dat	  het	  vandaag	  ruim	  twee	  uren	  heeft	  geduurd	  om	  van	  de	  haven	  in	  Patras	  naar	  Delphi	  te	  
komen.	  
Wanneer	  we	  de	  weg	  naar	  deze	  camping	  verder	  moeten	  beschrijven	  dan	  schrijven	  we	  alleen	  zinnen	  op	  
waarin	  superlatieven	  voorkomen.	  Wij	  volstaan	  met,	  het	  was	  een	  meer	  dan	  prachtige	  rit.	  
Ons	  was	  van	  te	  voren	  door	  Carla	  verteld	  dat	  we	  hier	  een	  camping	  zouden	  krijgen	  met	  een	  geweldig	  
uitzicht.	  Misschien	  staan	  we	  nu	  op	  een	  camping	  met	  het	  allermooiste	  uitzicht	  wat	  ooit	  hebben	  gehad.	  
Misschien	  dat	  een	  camping	  bij	  Florence	  op	  de	  ten	  noorden	  van	  deze	  stad	  hier	  mee	  kan	  wedijveren.	  Het	  is	  
werkelijk	  prachtig.	  Beneden	  ons	  zie	  we	  het	  dorp	  Chrisso	  daar	  voor	  ligt	  de	  grootste	  olijfboomgaard	  van	  
Europa,	  misschien	  wel	  van	  de	  hele	  wereld.	  Daarvoor	  ligt	  de	  stad	  Itea	  aan	  de	  baai	  en	  aan	  de	  andere	  zijde	  
van	  deze	  baai	  ligt	  ook	  nog	  een	  dorp	  of	  stad	  en	  daarachter	  ligt	  een	  berg	  met	  besneeuwde	  toppen.	  
Overdag	  verveelt	  
dit	  meer	  dan	  prachtig	  uitzicht	  ons	  beslist	  niet,	  ’s	  avonds	  wanneer	  de	  lichten	  gaan	  branden	  is	  het	  ook	  
schitterend	  om	  te	  zien.	  We	  hebben	  hier	  op	  deze	  camping	  een	  leven	  als	  god	  in	  Frankrijk!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

34	  

Zondag	  6	  mei	  Patras-‐	  Delphi,	  119	  km.	  

	  
Het	  uitzicht	  vanaf	  onze	  plaats	  op	  de	  camping	  

	  
Het	  dorp	  Chrisso.	  

Rondom	  Chrisso	  liggen	  de	  olijfboomgaarden.	  
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Maandag	  7	  mei	  en	  dinsdag	  8	  mei	  2012.	  Camping	  Delphi.	  
Het	  zomerweer	  is	  hier	  constant,	  dat	  waarderen	  wij	  zeer.	  Wij	  Hollanders	  zijn	  er	  goed	  in	  om	  dan	  te	  zeggen;	  
maar.	  Deze	  maar,	  zit	  hem	  in	  de	  wind	  die	  is	  zo	  nu	  en	  dan	  hier	  erg	  stevig.	  De	  temperatuur	  ligt	  hier	  boven	  de	  
25	  graden	  in	  de	  middag	  en	  dat	  maakt	  dat	  we	  kunnen	  wennen	  aan	  de	  hogere	  temperaturen	  die	  we	  de	  
komende	  weken	  kunnen	  verwachten.	  
Ook	  deze	  dagen	  hebben	  we	  volop	  genoten	  van	  ons	  formidabele	  uitzicht	  hier	  vanuit	  de	  stoelen	  voor	  onze	  
caravan	  over	  het	  dal	  met	  de	  zilvergroen	  gekleurde	  olijfbomen.	  Vele	  uren	  hebben	  we	  hier	  doorgebracht,	  
we	  kwamen	  alleen	  in	  beweging	  om	  onze	  stoelen	  meer	  in	  de	  schaduw	  te	  plaatsen.	  Natuurlijk	  ook	  om	  zo	  nu	  
en	  dan	  een	  koel	  drankje	  te	  halen	  uit	  de	  koelkast!	  Dit	  was	  een	  belangrijke	  bijdrage	  voor	  ons	  welzijn	  hier,	  
genieten	  van	  het	  fraaie	  uitzicht	  en	  van	  de	  drankjes!	  Het	  ultieme	  vakantie	  gevoel	  overviel	  ons	  hier!	  
Op	  maandagavond	  hadden	  we	  het	  Griekse	  welkomstdiner	  in	  het	  restaurant	  van	  de	  camping.	  We	  hebben	  
er	  smakelijk	  gegeten,	  vanzelfsprekend	  natuurlijk.	  Maar	  vooral	  het	  was	  gezellig.	  Vooraf	  aan	  dit	  diner	  
hadden	  we	  een	  receptie	  ter	  gelegenheid	  van	  de	  verjaardag	  van	  Corry.	  Graag	  hebben	  we	  een	  toast	  
uitgebracht	  op	  haar	  zeventigste	  verjaardag.	  
Op	  dinsdag	  zijn	  in	  de	  morgenuren	  naar	  de	  opgravingen	  van	  het	  Orakel	  van	  Delphi	  geweest.	  Daar	  hadden	  
we	  een	  prima	  Duits	  spekende	  mevrouw	  als	  gids.	  Delphi,	  is	  het	  Heiligdom	  van	  Apollo.	  Delphi	  
(delphini=dolfijn)	  is	  een	  van	  de	  beroemdste	  heiligdommen	  van	  Apollo	  en	  het	  meest	  geëerde	  orakel	  van	  de	  
oudheid.	  Het	  ligt	  op	  de	  hellingen	  van	  een	  hoog	  bergplateau	  en	  wordt	  overheerst	  door	  de	  pieken	  van	  de	  
Parnassus	  gebergte.	  Mensen	  in	  de	  oudheid	  geloofden	  dat	  Delphi	  het	  middelpunt	  van	  de	  aarde	  was.	  De	  
vroegste	  sporen	  van	  dit	  heiligdom	  dateren	  uit	  600	  v.	  Chr.	  	  
Bij	  Homerus	  komt	  men	  de	  naam	  Pytho	  tegen.	  Deze	  naam	  komt	  ook	  terug	  in	  de	  naam	  van	  de	  priesteres,	  de	  
Pythia.	  Deze	  vrouw	  geraakte,	  gezeten	  op	  de	  drievoet	  van	  Apollo,	  in	  vervoering.	  Haar	  onsamenhangende	  
klanken	  werden	  door	  priesters,	  de	  voornaamste	  heetten	  profetes,	  vertolkt,	  vaak	  in	  verzen.	  Het	  orakel	  
werd	  door	  particulieren,	  buitenlandse	  vorsten	  en	  staten	  geraadpleegd.	  In	  de	  antwoorden	  kwamen	  
meestal	  twee	  belangrijke	  Apollinische	  kenmerken,	  het	  extatische	  van	  de	  profetie	  en	  het	  reinigingsaspect,	  
tot	  uiting.	  Het	  derde	  kenmerk,	  de	  innerlijke	  en	  uiterlijke	  ordening,	  kwam	  tot	  uiting	  in	  de	  opschriften	  op	  de	  
tempel,	  zoals	  “ken	  u	  zelf”,	  “niets	  te	  veel”	  en	  in	  het	  regelende	  en	  matigend	  optreden	  bij	  politieke	  
geschillen.	  De	  glorietijd	  voor	  het	  orakel	  lag	  in	  de	  7e	  en	  6e	  eeuw	  v.	  Chr.	  Meer	  dan	  duizend	  jaar	  trok	  een	  
stroom	  pelgrims	  over	  bergpaden	  om	  de	  goddelijke	  leiding	  te	  vragen.	  In	  390	  na	  Chr.	  werd	  het	  orakel	  
gesloten	  door	  de	  christelijke	  keizer	  Theodosius.	  
Vanavond	  hebben	  we	  onze	  BBQ	  aan	  gestoken	  en	  samen	  met	  Henny	  en	  Henk	  zitten	  smullen	  van	  de	  door	  
ons	  bereide	  maaltijd.	  Om	  alle	  ingrediënten	  bij	  elkaar	  te	  krijgen	  zijn	  we	  heel	  wat	  winkeltjes	  in	  geweest.	  
Vlees	  in	  Delphi,	  wijn	  een	  straat	  verder	  op	  in	  die	  plaats.	  Groenten	  hebben	  we	  helemaal	  moeten	  kopen	  in	  
Amfisa,	  dat	  is	  meer	  dan	  vijftien	  kilometer	  hier	  vandaan.	  In	  Delphi	  konden	  we	  alleen	  een	  paar	  tomaten	  
kopen.	  In	  Chrisso	  ook	  al	  niet	  veel	  meer.	  De	  campingwinkel	  heeft	  bijna	  geen	  voorraden.	  Wat	  we	  ook	  door	  
deze	  zwerftocht	  ontdekten	  was,	  dat	  er	  meer	  dan	  halve	  winkelstraten	  zijn	  met	  leegstaande	  winkels.	  Het	  is	  
hier	  niet	  best	  gesteld	  met	  de	  middenstand,	  want	  de	  winkels	  die	  wel	  geopend	  zijn	  hebben	  weinig	  
voorraden	  staan.	  De	  handel	  zit	  hier	  behoorlijk	  op	  zijn	  gat.	  
Terwijl	  zitten	  te	  BBQ	  kunnen	  we	  weer	  volop	  genieten	  van	  de	  ruige	  natuur	  die	  begint	  enkele	  tientallen	  
meters	  lager	  dan	  de	  camping.	  De	  variatie	  aan	  planten	  en	  struiken	  is	  enorm	  gevarieerd.	  Tussen	  deze	  
plantenweelde	  door	  lopen	  kleine	  paden,	  verschillende	  keren	  heb	  ik	  hier	  naar	  gekeken,	  maar	  heb	  geen	  
beestjes	  gezien.	  Vlak	  voor	  we	  vertrokken	  vanmorgen	  van	  de	  camping	  liepen	  er	  een	  kudde	  schapen	  en	  
geiten	  langs,	  vele	  van	  onze	  medereizigers	  keken	  over	  de	  balustrade.	  Met	  een	  zekere	  vorm	  van	  tegenzin	  
hebben	  we	  afscheid	  genomen	  van	  deze	  prachtig	  gelegen	  camping.	  
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Maandag	  7	  mei	  en	  dinsdag	  8	  mei	  2012.	  Camping	  Delphi.	  

Het	  museum	  van	  Delphi	  
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Maandag	  7	  mei	  en	  dinsdag	  8	  mei	  2012.	  Camping	  Delphi.	  

	  
Het	  schathuis	  van	  de	  Atheners,	  in	  Dorische	  stijl.	  

	  
De	  Apollontempel.	  

	  
Tempel	  van	  Delphi.	  
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Woensdag	  9	  mei	  2012,	  Delphi-‐Laka,	  289	  km.	  
Vertrek:	  9.05,	  aankomst:	  14.15.	  Zon.	  Temp:	  21-‐27	  gr.	  Brandstof:	  38	  liter,	  €	  71,-‐.	  Camping:	  Olympus,	  Laka.	  
Tol:	  €	  14,60.	  
Vanmorgen	  keken	  we	  toen	  we	  voorbij	  Chrisso	  reden	  nog	  eenmaal	  terug	  naar	  de	  camping	  waar	  we	  de	  
afgelopen	  dagen	  stonden.	  Aangename	  herinneringen	  hebben	  we	  op	  die	  camping	  op	  gedaan	  in	  het	  
centrale	  gedeelte	  van	  Griekenland.	  
We	  reden	  vandaag	  vanaf	  de	  camping	  en	  kwamen	  iets	  voorbij	  het	  dorp	  Chrisso	  terecht	  op	  de	  weg	  die	  door	  
de	  grootste	  olijfboomgaard	  van	  Europa	  loopt.	  Deze	  boomgaard	  loopt	  door	  voorbij	  Amfisa	  dat	  vijftien	  
kilometer	  verder	  op	  ligt.	  Aan	  de	  baai	  achter	  ons	  ligt	  Itea	  dat	  is	  vanaf	  de	  splitsing	  ook	  nog	  ongeveer	  zeven	  
kilometer,	  als	  ik	  stel	  dat	  de	  maximale	  lengte	  vijfentwintig	  kilometer	  is,	  dan	  is	  dat	  misschien	  iets	  aan	  de	  
royale	  kant	  geschat,	  maar	  het	  zal	  niet	  veel	  korter	  zijn.	  Zeer	  veel	  imposante	  knoestige	  olijfbomen	  kwamen	  
we	  tegen.	  
De	  reis	  van	  vandaag	  had	  verschillende	  gezichten,	  het	  eerste	  stuk	  door	  de	  bergen	  was	  mooi	  om	  te	  rijden,	  
weinig	  verkeer	  en	  veel	  bloeiende	  Bremstruiken	  langs	  de	  kant	  van	  de	  weg.	  Regelmatig	  hadden	  we,	  zoals	  
altijd	  in	  de	  bergen,	  prachtige	  vergezichten.	  
Onderweg	  zagen	  we	  nog	  een	  Gemenebest	  oorlogskerkhof	  tussen	  Bralos	  en	  Gravia.	  Opvallend	  hier	  was	  dat	  
daar	  ook	  Russische	  soldaten	  tussen	  lagen	  en	  enkele	  Maltese	  soldaten.	  Op	  dit	  Ereveld	  daar	  lagen	  
vijfennegentig	  soldaten,	  het	  is	  goed	  onderhouden,	  zoals	  alle	  oorlogskerkhoven	  meestal	  zijn.	  Een	  andere	  
bijzonderheid	  was	  die	  ons	  opviel	  was	  de	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  de	  gesneuvelde	  soldaten	  die	  ons	  hoger	  
leek	  dan	  die	  uit	  de	  tweede	  wereldoorlog.	  Ze	  waren	  bijna	  zonder	  uitzondering	  rond	  de	  dertig	  jaren	  oud	  
toen	  ze	  sneuvelden.	  Dit	  geldt	  zo	  wel	  voor	  de	  Russische	  als	  de	  Britse	  soldaten.	  
Het	  midden	  gedeelte	  van	  de	  reis	  daar	  zagen	  we	  zo	  nu	  en	  dan	  de	  Egeïsche	  zee	  maar	  dit	  neemt	  niet	  weg	  dat	  
het	  hele	  gedeelte	  redelijk	  saai	  en	  eentonig	  was.	  Deze	  weg	  met	  nummer	  1	  ook	  genaamd	  de	  E75	  daar	  is	  
men	  bezig	  (op	  beperkte	  schaal)	  aan	  wegwerkzaamheden.	  Op	  vele	  plaatsen	  liggen	  deze	  werkzaamheden	  
volkomen	  stil.	  We	  zagen	  half	  afgebouwde	  bruggen	  en	  viaducten,	  ook	  zagen	  we	  tunnels	  uit	  de	  bergen	  
komen	  die	  geen	  aansluiting	  hebben	  op	  het	  wegennet.	  Ook	  kwamen	  we	  regelmatig	  weggedeelten	  tegen	  
die	  niet	  klaar	  waren	  en	  waar	  ook	  de	  werkzaamheden	  stilliggen.	  	  
Ook	  zagen	  we	  vele	  gebouwen	  en	  woningen	  half	  afgebouwd,	  het	  geeft	  een	  desolate	  indruk,	  dit	  is	  niet	  op	  
één	  plek	  het	  geval	  nee,	  we	  komen	  het	  tot	  nu	  toe	  overal	  tegen	  in	  Griekenland.	  Als	  toerist	  en	  als	  kijken	  we	  
natuurlijk	  niet	  graag	  naar	  deze	  toestanden.	  Persoonlijk	  denk	  ik	  dat	  wanneer	  deze	  politieke	  toestand	  hier	  
nog	  een	  paar	  jaar	  voortduurt,	  zo	  als	  het	  nu	  is,	  Griekenland	  er	  uit	  komt	  te	  zien	  als	  een	  derde	  wereldland.	  
Triest	  eigenlijk	  dat	  de	  politiek	  van	  dit	  mooie	  land	  het	  zover	  heeft	  laten	  komen	  in	  het	  verleden.	  Het	  
afgelopen	  weekend	  zijn	  er	  verkiezingen	  geweest	  en	  de	  kabinetsformatie	  verloopt	  tot	  nu	  toe	  niet	  goed,	  
zoals	  de	  media	  ons	  melden.	  
Het	  laatste	  gedeelte	  van	  de	  reis	  voert	  door	  de	  prachtige	  Tembi	  vallei.	  Het	  Tembi	  vallei	  is	  het	  dal	  van	  
Venus.	  Volgens	  ons	  routeboek	  zou	  er	  bij	  een	  parkeerplaats	  een	  kerk	  en	  grotten	  zijn,	  waarschijnlijk	  zijn	  die	  
er	  ook,	  als	  dit	  zo	  is	  dan	  is	  het	  waarschijnlijk	  achter	  een	  bocht	  in	  de	  weg.	  De	  parkeerplaats	  waren	  we	  eerder	  
voorbij,	  ondanks	  dat	  daar	  onze	  snelheid	  hooguit	  dertig	  per	  uur	  was,	  voordat	  we	  op	  een	  veilige	  manier	  
konden	  reageren.	  
De	  tolheffing	  is	  een	  verhaal	  apart.	  Normaal	  wordt	  er	  geen	  tol	  geheven	  wanneer	  de	  weg	  in	  reconstructie	  is,	  
hier	  dus	  wel.	  Ons	  routeboek	  geeft	  ons	  aan	  welk	  bedrag	  voor	  een	  auto	  en	  caravan	  betaald	  is	  in	  2011,	  
hierdoor	  dachten	  wij	  ruim	  dertig	  euro	  te	  moeten	  betalen.	  Onze	  combinatie	  is	  lager	  dan	  2.20	  (2.10)	  meter	  
en	  dat	  leverde	  ons	  een	  besparing	  op	  van	  €	  16,	  -‐.	  
Hierop	  de	  camping	  zijn	  weinig	  stopcontacten	  beschikbaar	  voor	  ons.	  Op	  onze	  caravan	  zijn	  een	  andere	  
caravan	  en	  een	  camper	  aangesloten	  en	  dat	  levert	  geen	  probleem	  op.	  We	  hebben	  hier	  geen	  direct	  uitzicht	  
op	  zee,	  we	  staan	  vijftig	  meter	  van	  het	  strand	  vandaan.	  Het	  sanitaire	  is	  weliswaar	  gedateerd	  maar	  vooral	  
schoon	  en	  netjes.	  Deze	  campingeigenaar	  heeft	  blijkbaar	  vertrouwen	  in	  de	  toekomst	  en	  investeert	  in	  
nieuwe	  asfaltwegen	  en	  riolering.	  	  
Op	  deze	  camping	  is	  de	  supermarkt	  nog	  niet	  open	  en	  wij	  spraken	  voor	  onze	  warme	  maaltijd	  onze	  
‘noodrantsoenen’	  aan.	  We	  hebben	  gegeten	  sperziebonen	  uit	  blik,	  een	  rookworst,	  op	  smaak	  gemaakt	  met	  
knoflook	  en	  Chilisaus.	  Het	  smaakte	  verrassend	  goed,	  het	  is	  leuk	  om	  zo	  met	  het	  eten	  te	  experimenteren,	  
vooral	  als	  nog	  smaakt	  ook.	  Vlakbij	  het	  restaurant	  kunnen	  we	  Internetten,	  dat	  hebben	  we	  ook	  gedaan	  en	  
we	  hebben	  e-‐mails	  verstuurd.	  	  
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Woensdag	  9	  mei	  2012,	  Delphi-‐Laka,	  289	  km.	  

	  
Britse	  Gemenebest	  oorlogskerkhof	  uit	  de	  eerste	  wereldoorlog.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Grafsteen	  van	  een	  Russische	  soldaat,	  op	  een	  oorlogskerkhof	  van	  het	  Britse	  Gemenebest.	  
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Woensdag	  10	  mei	  2012.	  Laka-‐Alexandroúpolis,	  389	  km.	  
Vertrek:	  9.05,	  aankomst:	  14.50.	  Zon/bewolkt/onweer.	  Brandstof:	  39	  liter,	  €	  71,31.	  Tol:	  €	  10,	  -‐.	  Camping:	  
municipal	  Alexandroúpolis.	  
Vanmorgen	  vertrokken	  we	  vanaf	  de	  camping	  bij	  Laka	  toen	  zat	  de	  berg	  Olympus	  met	  zijn	  toppen	  in	  de	  
wolken.	  Deze	  berg	  is	  de	  hoogste	  berg	  van	  Griekenland.	  Op	  deze	  berg	  is	  vandaag	  het	  vuur	  niet	  ontstoken	  
voor	  de	  27ste	  Olympische	  Spelen,	  die	  deze	  zomer	  worden	  gehouden	  in	  Londen.	  Maar	  In	  de	  tempel	  van	  
Hera	  in	  het	  antieke	  Olympia	  worden	  zonnestralen	  via	  spiegels	  op	  de	  Olympische	  fakkel	  gericht.	  De	  vlam	  
die	  dan	  ontbrandt,	  maakt	  vervolgens	  een	  rondreis	  van	  acht	  dagen	  door	  Griekenland.	  
Daarna	  zal	  de	  Olympische	  fakkel	  in	  Athene	  worden	  overgedragen	  aan	  de	  Britse	  organisatoren	  van	  de	  
Spelen.	  Met	  een	  vliegtuig	  gaat	  het	  vuur	  vervolgens	  naar	  een	  marinebasis	  in	  Cornwall.	  
Daarna	  volgt	  een	  estafettemarathon	  van	  zeventig	  dagen	  door	  heel	  Groot-‐Brittannië,	  met	  als	  eindpunt	  het	  
Olympisch	  Stadion	  in	  Stratford,	  in	  het	  noordoosten	  van	  Londen.	  Daar	  moet	  de	  vlam	  op	  27	  juli	  aankomen.	  
Het	  weer	  was	  vandaag	  een	  hoofdstuk	  apart.	  We	  begonnen	  met	  prachtig	  weer	  om	  te	  rijden.	  Na	  ruim	  
honderd	  kilometer,	  voorbij	  Thessaloníki,	  zagen	  we	  de	  onweerswolken	  verschijnen.	  Naarmate	  we	  dichter	  
bij	  ons	  eindpunt	  kwamen	  kregen	  we	  te	  maken	  met	  hevige	  wind.	  Borden	  langs	  de	  kant	  van	  de	  weg	  
waarschuwden	  ons	  daar	  ook	  al	  voor.	  Deze	  wind	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  ligging	  van	  de	  bergen,	  koude	  lucht,	  
en	  het	  warme	  zeewater.	  De	  uitwisseling	  van	  deze	  twee	  zorgt	  er	  voor	  dat	  de	  wind	  kan	  opsteken.	  Deze	  wind	  
was	  hier	  zo	  sterk	  dat	  we	  de	  snelheid	  van	  onze	  combinatie	  terug	  brachten	  op	  een	  lagere,	  veiligere	  snelheid	  
ongeveer	  zeventig	  kilometer	  per	  uur.	  Des	  ondanks	  schudde	  de	  hele	  combinatie	  behoorlijk	  door	  de	  wind.	  
Dit	  onderwerp	  was	  ook	  het	  gesprek	  van	  de	  dag	  tijdens	  een	  door	  onze	  reisleiding	  georganiseerde	  Happy	  
Hour	  aan	  het	  begin	  van	  de	  avond.	  De	  chauffeurs	  die	  een	  grotere	  caravan	  achter	  hun	  auto	  hadden	  
vertelden	  dat	  ze	  behoorlijk	  veel	  last	  van	  de	  wind	  hadden	  gehad.	  
Afgezien	  van	  deze	  sterke	  wind,	  was	  het	  prima	  weer	  om	  te	  rijden	  vandaag.	  Dit	  deden	  we	  over	  de	  weg	  
genaamd:	  Egnatia	  Odos.	  Dit	  is	  de	  naam	  die	  de	  Romeinen	  gaven	  aan	  de	  weg	  die	  van	  Durrës	  in	  Albanië	  naar	  
Constantinopel	  (Istanbul)	  liep.	  Deze	  ultra	  moderne	  vierbaansweg	  is	  zo	  rustig	  dat	  we	  meer	  dan	  eens	  
helemaal	  alleen	  op	  deze	  weg	  reden.	  Er	  was	  in	  geen	  van	  de	  beide	  rijrichtingen	  een	  auto	  te	  zien,	  afgezien	  
van	  Etiënne	  en	  Cecile	  die	  achter	  ons	  aan	  reden.	  Wij	  denken	  dat	  het	  nog	  stiller	  op	  deze	  weg	  is	  dan	  een	  jaar	  
geleden	  toen	  we	  hier	  ook	  reden.	  Toeval?	  We	  weten	  het	  niet.	  De	  financiële	  crisis	  lijkt	  Griekenland	  en	  de	  
Grieken	  in	  haar	  greep	  te	  hebben.	  
Opvallend	  waren	  ook	  de	  vele	  lege	  gebouwen	  die	  we	  zagen.	  Hierbij	  moeten	  we	  in	  één	  adem	  noemen	  de	  
vele	  gebouwen	  die	  half	  af	  gebouwd	  zijn.	  Net	  zo	  is	  het	  gesteld	  met	  de	  infrastructurele	  werken,	  het	  is	  en	  
blijf	  een	  vreemd	  gezicht	  die	  gedeeltelijk	  afgebouwde	  viaducten,	  bruggen	  en	  tunnels	  en	  de	  vele	  andere	  
werken.	  	  
Soms	  hadden	  we	  een	  weggedeelte	  dat	  in	  hopeloze	  staat	  van	  onderhoud	  was	  en	  dan	  kregen	  we	  een	  
gedeelte	  dat	  spiksplinternieuw	  was.	  Op	  dit	  gebied	  zijn	  de	  tegenstelling	  groot	  hier	  in	  Griekenland.	  Het	  is	  te	  
hopen	  voor	  de	  Grieken	  dat	  er	  een	  oplossing	  wordt	  gevonden	  voor	  de	  financiële	  crisis.	  Wanneer	  dat	  niet	  
binnen	  een	  paar	  jaar	  gebeurd	  dan	  voorzie	  ik	  dat	  dit	  mooie	  land	  afglijdt	  naar	  de	  status	  van	  een	  derde	  
wereldland.	  Dat	  lijkt	  mij	  slecht	  voor	  de	  Grieken	  en	  Europa.	  
Op	  deze	  camping	  Alexandroúpolis	  kunnen	  we	  vrij	  Internetten,	  we	  kunnen	  net	  zoveel	  e-‐mailen	  als	  we	  
willen.	  We	  ontvingen	  een	  e-‐mail	  van	  onze	  vriend	  Jan	  dat	  hij	  gaat	  verhuizen	  naar	  het	  huis	  dat	  zijn	  dochter	  
en	  schoonzoon	  hadden	  gekocht.	  Die	  twee	  trekken	  met	  hun	  gezin	  in	  het	  huis	  van	  Jan.	  Hij	  schreef	  dat	  hij	  
samen	  met	  zijn	  vriendin	  een	  nieuwe	  start	  wil	  maken	  en	  dat	  ze	  in	  de	  loop	  van	  dit	  jaar	  gaan	  trouwen.	  Voor	  
Jan	  is	  dit	  wel	  een	  heel	  bijzondere	  week,	  maandag	  kreeg	  hij	  een	  vast	  contract	  bij	  zijn	  werkgever	  en	  dan	  nu	  
dit.	  Toen	  we	  het	  lazen	  hebben	  we	  hem	  dadelijk	  gebeld	  en	  verteld	  hoe	  blij	  we	  voor	  hem	  waren.	  Hierna	  
hebben	  we	  toost	  uit	  gebracht	  op	  hun	  toekomst.	  
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Donderdag	  10	  mei	  2012.	  Laka-‐Alexandroúpolis,	  389	  km.	  

	  
De	  berg	  Olympus.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Onderweg	  op	  een	  Griekse	  parkeerplaats.	  



	  
	  

42	  

Vrijdag	  11	  mei	  2012.	  Vrije	  dag	  in	  Alexandroúpolis	  
Brandstof:	  17	  liter,	  €	  30,	  -‐.	  
Vandaag	  was	  een	  dag	  die	  strikt	  noodzakelijk	  is	  voor	  de	  vrouwen	  van	  ons	  gezelschap.	  Vandaag	  is	  er	  gesopt	  
en	  gewassen,	  dat	  het	  een	  lieve	  lust	  was.	  De	  caravan	  is	  van	  binnen	  schoongemaakt,	  de	  was	  is	  gedaan	  en	  
die	  was	  snel	  droog	  aan	  de	  lijn.	  Marga	  was	  druk	  met	  de	  binnenkant	  van	  de	  caravan	  mijn	  drukte	  zat	  hem	  in	  
de	  buitenkant.	  Ik	  heb	  de	  voorkant	  van	  de	  caravan	  schoongemaakt	  die	  was	  vies	  geworden	  en	  die	  is	  dus	  
echt	  gewassen.	  Er	  was	  meer	  te	  doen.	  Wanneer	  deze	  auto	  een	  caravan	  trekt	  verbruikt	  de	  motor	  olie.	  Dat	  is	  
iets	  wat	  regelmatig	  gecontroleerd	  moet	  worden.	  Deze	  keer	  heb	  ik	  een	  halve	  liter	  olie	  bij	  moeten	  vullen.	  
Voor	  de	  rit	  van	  morgen	  heb	  ik	  vandaag	  alvast	  benzine	  getankt.	  
Verder	  hebben	  we	  boodschappen	  gedaan	  bij	  Lidl.	  Hier	  hebben	  we	  ook	  een	  aantal	  flessen	  wijn	  extra	  
gekocht,	  omdat	  wijn	  in	  Turkije	  wel	  te	  koop	  is	  maar	  daar	  behoorlijk	  duur	  is.	  Vanmiddag	  zijn	  we	  op	  de	  fiets	  
naar	  de	  stad	  geweest.	  Deze	  stad	  aan	  het	  oosteinde	  van	  de	  Thracische	  zee	  is	  een	  aardige	  kustplaats	  met	  
vooral	  een	  leuke	  boulevard.	  Hier	  zijn	  we	  deze	  middag	  lang	  gebleven.	  We	  lekker	  genoten	  van	  alles	  wat	  er	  
op	  de	  boulevard	  gebeurd.	  Ook	  zijn	  we	  in	  de	  straatjes	  achter	  de	  boulevard	  geweest	  daar	  waar	  het	  oude	  
stadsdeel	  ligt,	  een	  doolhof	  van	  kleine	  straatjes.	  De	  huizen	  zijn	  een	  mix	  van	  Europese	  en	  Ottomaanse	  
(Turkse)	  elementen.	  Er	  zijn	  oude	  werkplaatsen,	  winkeltjes	  en	  cafeetjes	  volop	  te	  vinden.	  Deze	  middag	  is	  
omgevlogen	  voor	  we	  het	  wisten	  was	  de	  middag	  voorbij.	  
Alexandroúpolis	  is	  de	  naam	  van	  deze	  stad,	  laten	  wij	  daar	  nu	  altijd	  van	  gedacht	  hebben	  dat	  die	  afkomstig	  
was	  van	  Alexander	  de	  Grote,	  niets	  is	  minder	  waar!	  De	  naam	  is	  afkomstig	  van:	  Alexander	  I,	  Koning	  van	  de	  
Hellenen,	  adres:	  Paleis	  Tattoo,	  Athene,	  20	  juli	  1893	  –	  aldaar,	  25	  oktober	  1920	  hij	  was	  van	  1917	  tot	  1920	  
koning	  van	  Griekenland.	  Hij	  was	  de	  tweede	  zoon	  van	  koning	  Constantijn	  I	  en	  diens	  echtgenote	  Sophie	  van	  
Pruisen.	  Na	  het	  gedwongen	  aftreden	  van	  zijn	  vader	  Constantijn	  I	  kwam	  zijn	  tweede	  zoon	  als	  Alexander	  I	  
aan	  de	  macht.	  Het	  volk	  beschouwde	  echter	  de	  verdreven	  koning	  als	  een	  martelaar	  en	  noemde	  Alexander	  I	  
-‐	  in	  zijn	  koninklijk	  paleis	  een	  gevangene	  van	  premier	  Venízelos	  en	  de	  geallieerden	  -‐	  geen	  koning	  maar	  prins	  
(regent).	  	  
Alexander	  I	  was	  niet	  populair,	  en	  dat	  had	  veel	  te	  maken	  met	  zijn	  huwelijksleven.	  Hij	  was	  immers	  vóór	  de	  
machtsovername	  getrouwd	  met	  Aspasia	  Manos	  op	  4	  november	  1919	  in	  Athene,	  de	  beeldschone	  dochter	  
van	  een	  rijke	  Atheense	  burger.	  Deze	  frivole,	  niet-‐adellijke	  dame	  was	  een	  notoire	  feministe,	  die	  zelfs	  een	  
vliegbrevet	  haalde,	  wat	  in	  het	  conservatieve	  Griekenland	  op	  weinig	  sympathie	  kon	  rekenen.	  
Na	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  verkreeg	  Alexander	  voor	  zijn	  land	  gebiedsuitbreiding	  in	  het	  noorden,	  ten	  koste	  
van	  Turkije	  en	  Bulgarije.	  Bovendien	  werd	  Smyrna	  (het	  huidige	  İzmir),	  een	  Turkse	  havenstad	  in	  Klein-‐Azië	  
met	  een	  in	  hoofdzaak	  Griekssprekende	  bevolking,	  aan	  Griekenland	  toegewezen.	  Het	  korte	  bewind	  van	  
Alexander	  I	  eindigde	  in	  1920	  met	  een	  tragikomisch	  voorval.	  De	  koning-‐regent	  overleed	  aan	  
bloedvergiftiging	  als	  gevolg	  van	  de	  beet	  van	  een	  aap.	  Een	  volksstemming	  riep	  Constantijn	  I	  terug	  op	  de	  
troon:	  hij	  werd	  met	  laaiende	  geestdrift	  in	  Athene	  ontvangen.	  
De	  stad	  ontstond	  pas	  aan	  het	  einde	  van	  de	  negentiende	  eeuw,	  tijdens	  de	  Russisch-‐Turkse	  Oorlog.	  De	  stad	  
was	  onderdeel	  van	  het	  Ottomaanse	  Rijk	  totdat	  zij	  in	  1913	  door	  Bulgarije	  werd	  ingelijfd	  na	  afloop	  van	  de	  
Eerste	  Balkanoorlog.	  Na	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  werd	  de	  stad	  in	  het	  Verdrag	  van	  Neuilly	  aan	  Griekenland	  
toegewezen.	  Tot	  die	  tijd	  werd	  de	  stad	  in	  het	  Turks:	  Dedeağaç	  genoemd.	  Nadat	  de	  stad	  in	  Griekse	  handen	  
kwam,	  kreeg	  zij	  de	  naam	  Alexandroúpolis	  genoemd	  naar	  Alexander	  I,	  die	  toen	  koning	  van	  Griekenland	  
was.	  
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Vrijdag	  11	  mei	  2012.	  Vrije	  dag	  in	  Alexandroúpolis	  

	  
Op	  de	  camping	  in	  Alexandroúpolis.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Het	  zandstrand	  van	  Alexandroúpolis.	  
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Zaterdag	  12	  mei	  2012.	  Alexandroupolis-‐Edirne.	  152	  km.	  	  
Vertrek:	  9.00	  uur,	  aankomst:	  12.00	  uur.	  Zon/veel	  wind,	  24-‐27	  gr.	  Brandstof:	  38	  liter,	  €	  70,	  -‐,	  Camping:	  
Ömür,	  Edirne	  
Vanmorgen	  toen	  we	  over	  zee	  keken	  konden	  we	  het	  eiland	  dat	  hier	  voor	  de	  kust	  ligt	  voor	  het	  eerst	  zien.	  
Het	  was	  helder	  weer	  geworden	  en	  er	  was	  veel	  meer	  wind	  dan	  gisteren.	  Nadat	  we	  de	  stad	  hadden	  
verlaten,	  nabij	  het	  vliegveld	  merkten	  we	  pas	  echt	  hoe	  stevig	  of	  de	  wind	  was.	  De	  consequentie	  hiervan	  was	  
dat	  de	  snelheid	  van	  de	  combinatie	  geen	  90	  km	  per	  uur	  zal	  kunnen	  zijn,	  maar	  ergens	  tussen	  de	  
vijfenzeventig	  en	  de	  tachtig	  kilometer	  per	  uur.	  Ook	  bij	  de	  deze	  lagere	  snelheid	  bleef	  de	  combinatie	  
onrustig	  nagenoeg	  de	  hele	  rit.	  De	  windkracht	  was	  bij	  vlagen	  behoorlijk	  hoger	  dan	  windkracht	  vier.	  
De	  korte	  reis	  heeft	  voor	  het	  grootste	  gedeelte	  een	  goede	  weg,	  maar	  op	  enkele	  stukken	  is	  de	  oude	  weg	  er	  
nog	  en	  die	  is	  slecht.	  De	  nieuwe	  weg	  is	  wel	  in	  aanleg,	  de	  werkzaamheden	  daarvan	  liggen	  volkomen	  stil.	  
Deze	  weg	  ligt	  vlak	  naast	  de	  grens	  met	  Turkije,	  regelmatig	  zien	  we	  installaties	  van	  de	  grensbewaking.	  De	  
afgelopen	  winter	  stond	  deze	  grens	  nog	  in	  de	  belangstelling	  van	  de	  wereldpers.	  De	  Griekse	  grens	  met	  
Turkije	  is	  ruim	  tweehonderd	  kilometer	  lang	  en	  is	  de	  meest	  voorkomende	  toegangspunt	  voor	  illegale	  
immigranten	  naar	  de	  Europese	  Unie	  uit	  Afghanistan,	  Irak,	  Pakistan	  en	  Somalië.	  In	  oktober	  werd	  
Griekenland	  het	  eerste	  land	  dat	  tussenkomst	  aanvroeg	  bij	  Frontex,	  het	  EU-‐grens-‐patrouille	  bureau,	  dat	  
helpt	  buitengrenzen	  van	  de	  EU	  te	  bewaken	  die	  in	  2007	  werd	  opgericht.	  	  
Bij	  de	  grens	  verliep	  de	  passage	  aan	  de	  Griekse	  kant	  erg	  vlot,	  maar	  voor	  de	  Turkse	  overgang	  stond	  een	  
lange	  rij	  te	  wachten.	  Marga	  die	  is	  vooruit	  gelopen	  naar	  de	  loketten	  om	  de	  papieren	  en	  de	  benodigde	  
stempels	  te	  regelen.	  Alles	  bij	  elkaar	  hebben	  we	  een	  half	  uurtje	  staan	  wachten.	  Hierna	  was	  het	  wachten	  op	  
Etienne	  en	  Cecile,	  die	  konden	  niet	  verder	  omdat	  iemand	  een	  stempel	  te	  weinig	  had	  gekregen	  van	  de	  
beambten.	  Deze	  reisgenoten	  werden	  tegen	  gehouden	  bij	  de	  laatste	  slagboom,	  hierdoor	  kon	  er	  niemand	  
meer	  langs.	  
De	  reis	  door	  Edirne	  verliep	  vlot	  naar	  de	  camping.	  Aan	  deze	  camping	  hebben	  we	  geen	  goede	  herinneringen	  
overgehouden	  het	  afgelopen	  jaar.	  De	  eigenaresse	  die	  kan	  verschrikkelijke	  schelden	  in	  het	  Duits.	  
Vanmiddag	  toen	  we	  hier	  nog	  maar	  net	  waren	  begon	  ze	  alweer	  te	  schelden.	  De	  consternatie	  was	  weer	  
compleet.	  Aan	  het	  begin	  van	  de	  avond	  kreeg	  ze	  het	  aan	  de	  stok	  met	  een	  mevrouw	  van	  ons	  gezelschap	  bij	  
de	  afwasbakken.	  Dit	  werd	  zeer	  een	  zeer	  nare	  gebeurtenis.	  	  
Onze	  conclusie	  over	  deze	  camping	  is	  en	  blijft	  hetzelfde,	  een	  reisorganisatie	  doet	  het	  zijn	  klanten	  niet	  aan	  
om	  ze	  hier	  heen	  te	  sturen.	  Het	  afgelopen	  jaar	  hebben	  we	  dat	  ook	  duidelijk	  gezegd	  tegen	  de	  reisleiding	  en	  
hebben	  we	  onze	  mening	  duidelijk	  geventileerd	  op	  het	  enquêteformulier	  van	  2011.	  Wij	  voelen	  ons	  niet	  
echt	  serieus	  genomen,	  doordat	  men	  niets	  met	  onze	  mening	  en	  die	  van	  onze	  reisgenoten	  heeft	  gedaan.	  Wij	  
hebben	  een	  slecht	  gevoel	  hier	  op	  deze	  camping,	  het	  is	  hier	  een	  zeer	  onaangenaam	  verblijf	  en	  daar	  zitten	  
we	  niet	  op	  te	  wachten.	  	  
Met	  Henny	  en	  Henk	  hebben	  we	  heerlijk	  zitten	  te	  BBQ.	  Aan	  het	  eind	  van	  de	  avond	  hebben	  we	  bij	  hen	  nog	  
even	  zitten	  napraten	  en	  een	  borreltje	  gedronken.	  
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Zaterdag	  12	  mei	  2012.	  Alexandroúpolis-‐	  Edirne.	  152	  km.	  	  

	  
Griekse	  hoofdweg	  onderweg.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Wachten	  voor	  de	  Turkse	  grens	  bij	  Edirne.	  
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Zondag	  13	  mei	  2012,	  Edirne	  excursie	  dag/moederdag.	  
Over	  deze	  dag	  kan	  ik	  veel	  schrijven	  met	  betrekking	  tot	  Moederdag.	  Gisteren	  wilde	  de	  ‘bijzondere’	  
mevrouw	  van	  de	  camping	  dat	  ik	  vanmorgen	  rode	  rozen	  op	  alle	  deuren	  van	  de	  caravans	  zou	  gaan	  plakken	  
in	  alle	  vroegte	  voor	  de	  dames	  van	  ons	  gezelschap.	  Normaal	  zou	  ik	  dit	  al	  even	  gaan	  melden	  bij	  de	  reisleider	  
en	  hem	  inlichten	  welke	  actie	  in	  van	  plan	  was	  te	  doen,	  hij	  is	  per	  slot	  van	  rekening	  de	  
eindverantwoordelijke.	  Hier	  op	  deze	  camping	  ligt	  dit	  heel	  anders,	  die	  ‘bijzondere’	  mevrouw	  van	  de	  
camping	  die	  was	  gisteren	  opnieuw	  -‐te	  vaak	  te	  boos-‐,	  om	  absoluut	  niets,	  het	  was	  slechts	  haar	  eigen	  
fantasie!	  Dus	  dacht	  ik,	  hier	  moet	  zeer	  zeker	  –eerst-‐	  overleg	  over	  gepleegd	  worden	  met	  de	  reisleiding.	  Na	  
dit	  overleg	  was	  het:	  “Nou	  vooruit	  dan	  maar”,	  volgens	  de	  reisleider.	  	  
Iets	  later	  toen	  er	  opnieuw	  een	  zeer	  beschamende	  scheldkanonnade	  kwam,	  heeft	  de	  reisleider	  deze	  
bloemenactie,	  terecht,	  volledig	  afgeblazen.	  Dat	  was	  gisterenavond,	  vanmorgen	  gaat	  de	  tragiek	  van	  deze	  
camping	  mevrouw	  gewoon	  door.	  De	  bus	  waar	  we	  vandaag	  mee	  de	  excursie	  zullen	  gaan	  doen	  was	  
behoorlijk	  op	  tijd	  bij	  de	  camping	  vanmorgen.	  Het	  hek	  was	  nog	  dicht,	  toen	  deze	  mevrouw	  opnieuw	  zeer,	  
zeer	  boos	  naar	  buiten	  kwam	  en	  de	  buschauffeur	  woest	  weg	  joeg.	  Het	  was	  om	  zeer	  treurig	  van	  te	  worden	  
als	  je	  zoiets	  ziet	  en	  hoort	  gebeuren,	  het	  leek	  werkelijk	  nergens	  op,	  dit	  geeft	  mij	  geen	  enkele	  vakantie	  
plezier,	  wij	  hebben	  vakantie	  en	  dan	  wil	  ik	  dit	  beslist	  niet	  meemaken.	  	  
Nu,	  in	  de	  avond,	  denk	  ik	  dat	  het	  van	  de	  zotte	  is	  dat	  wij	  hier	  op	  dit	  moment	  zijn,	  tijdens	  deze	  reis	  op	  deze	  
camping.	  De	  verantwoordelijken	  weten	  het	  al	  jaren	  via	  hun	  reisleiders,	  want	  die	  hebben	  dit	  waarschijnlijk	  
zonder	  uitzondering	  gerapporteerd	  dat	  hier	  problemen	  zijn	  met	  deze	  campingeigenaresse!	  Ook	  hun	  
klanten	  die	  hier	  ooit	  waren	  hebben	  dit	  probleem	  daar	  aangekaart,	  dit	  is	  absoluut	  niet	  normaal	  meer	  dat	  
men	  maar	  doorgaat	  met	  ons	  hier	  naar	  toe	  te	  sturen.	  Ik	  heb	  op	  dit	  moment	  het	  gevoel	  dat	  ik	  een	  beetje	  in	  
de	  ootje	  genomen	  ben	  omdat	  men	  deze	  camping	  opnieuw	  heeft	  uitgekozen.	  
De	  bus	  waarmee	  we	  Edirne	  zullen	  gaan	  bezoeken	  is	  terug	  gekomen,	  zonder	  problemen	  konden	  we	  
instappen.	  Eerst	  brachten	  we	  een	  bezoek	  aan	  een	  fort	  op	  een	  strategisch	  gelegen	  heuvel.	  Dit	  complex	  ligt	  
in	  militair	  gebied.	  Dat	  heeft	  zijn	  beperkingen.	  Bijvoorbeeld	  dat	  men	  niet	  alle	  kanten	  op	  mag	  fotograferen,	  
militairen	  hebben	  er	  een	  hekel	  aan	  dat	  men	  ze	  fotografeert.	  Het	  gebied	  rond	  Edirne	  heeft	  sinds	  de	  tijd	  van	  
de	  Grieken	  vijftien	  grote	  veldslagen	  gekend.	  Voor	  de	  Ottomanen	  was	  het	  tijdens	  de	  Balkanoorlogen	  tussen	  
1912	  en	  1913	  een	  belangrijk	  bolwerk	  ter	  verdediging	  van	  Constantinopel	  en	  Oost-‐Thracië.	  De	  stad	  werd	  
echter	  driemaal	  veroverd	  in	  de	  tijd	  daarvoor.	  Bij	  de	  verovering	  in	  1828	  door	  de	  Russen	  in	  de	  achtste	  
Russisch-‐Turkse	  Oorlog	  werd	  er	  het	  Verdrag	  van	  Adrianopel	  (Edirne)	  getekend.	  
Tijdens	  de	  negende	  Russisch-‐Turkse	  Oorlog	  veroverden	  de	  Russen	  het	  opnieuw	  in	  1878.	  Aan	  het	  begin	  van	  
de	  twintigste	  eeuw	  wisselde	  de	  stad	  veelvuldig	  van	  eigenaar:	  de	  Bulgaren	  veroverden	  het	  in	  1913	  tijdens	  
de	  Eerste	  Balkanoorlog	  na	  een	  maandenlang	  beleg,	  maar	  moesten	  de	  stad	  na	  de	  Tweede	  Balkanoorlog	  bij	  
de	  Vrede	  van	  Boekarest	  later	  dat	  jaar	  weer	  aan	  het	  Ottomaanse	  Rijk	  laten.	  In	  1915	  gaven	  de	  Turken	  de	  
stad	  op	  Duits	  aandringen	  terug	  aan	  Bulgarije,	  om	  ze	  ertoe	  te	  bewegen	  aan	  de	  strijd	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  
kant	  van	  de	  Centralen.	  Na	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  werd	  de	  stad	  bij	  de	  Vrede	  van	  Sèvres	  (1920)	  Grieks	  om	  
na	  de	  door	  Griekenland	  verloren	  Grieks-‐Turkse	  Oorlog	  in	  1923	  bij	  de	  Vrede	  van	  Lausanne	  aan	  Turkije	  te	  
worden	  toegewezen.	  Daarbij	  werden	  de	  christelijke	  (vooral	  Griekse)	  inwoners	  van	  de	  stad	  naar	  
Griekenland	  uitgewezen.	  	  
De	  rondleiding	  stelde	  dit	  jaar	  niet	  veel	  voor	  we	  waren	  voor	  dat	  we	  er	  op	  verdacht	  waren	  zo	  weer	  uit	  het	  
fort.	  Onze	  vraag	  aan	  de	  gids	  hoe	  dat	  dit	  mogelijk	  was	  omdat	  we	  er	  het	  vorig	  jaar	  veel	  meer	  konden	  
bezichtigen,	  daarop	  antwoorde	  hij,	  dat	  hij	  dat	  niet	  wist.	  	  
We	  gaan	  weer	  verder	  nu	  naar	  de	  beroemde	  Slim	  moskee.	  In	  1575	  bouwde	  sultan	  Slim	  II	  in	  Adrianopel	  de	  
Selimiye-‐moskee,	  die	  werd	  ontworpen	  door	  de	  grote	  Ottomaanse	  architect	  Sinan	  en	  minaretten	  kreeg	  van	  
70,9	  meter	  hoog,	  die	  tot	  op	  heden	  de	  hoogste	  van	  Turkije	  zijn.	  De	  minaretten	  van	  deze	  moskee	  domineren	  
het	  stadsbeeld	  van	  Edirne.	  Wanneer	  we	  terug	  lopen	  naar	  de	  parkeerplaats	  ontdekt	  onze	  gids	  pas	  dat	  het	  
café	  om	  koffie	  te	  drinken	  gesloten	  is	  wegens	  verbouwing.	  	  
Bij	  het	  bijzondere	  Ottomaanse	  ziekenhuis	  dat	  we	  bezichtigd	  hebben,	  dronken	  we	  ook	  ons	  bakje	  koffie,	  wel	  
wat	  laat	  maar	  we	  hebben	  koffie	  gehad.	  
De	  politie	  stuurde	  onze	  bus	  weg	  bij	  de	  brug	  die	  we	  over	  moesten	  om	  bij	  het	  restaurant	  te	  komen	  voor	  de	  
lunch.	  We	  hebben	  veel	  van	  de	  omgeving	  gezien	  door	  het	  gedwongen	  omrijden	  voor	  de	  lunch.	  Na	  de	  lunch	  
zijn	  we	  naar	  de	  binnenstad	  gereden	  en	  hebben	  de	  Grote	  Bazaar	  bezocht	  en	  net	  als	  het	  afgelopen	  jaar	  
hebben	  we	  daar	  wat	  gedronken	  in	  de	  buurt.	  De	  dames	  wilden	  gebruik	  maken	  van	  het	  toilet	  van	  het	  café	  
maar	  daar	  was	  geen	  licht.	  De	  eigenaar	  heeft	  onmiddellijk	  een	  noodverlichting	  voor	  hen	  aangelegd	  bij	  het	  
damestoilet.	  Dit	  met	  de	  nodige	  excuses	  voor	  het	  ongemak.	  
Aan	  het	  begin	  van	  de	  avond	  hebben	  we	  genoten	  van	  een	  Happy	  Hour,	  koffie	  met	  een	  sprits	  en	  een	  
advocaatje	  met	  slagroom.	  Voor	  de	  dames	  was	  er	  ter	  ere	  van	  Moederdag	  een	  leuk	  kadootje.	  	  
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Zondag	  13	  mei	  2012,	  Edirne	  excursiedag.	  

	  
Het	  voormalig	  station	  van	  Erdirne	  waar	  ooit	  de	  Oriënt	  expres	  stopte.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Deze	  locomotief	  staat	  op	  het	  station	  van	  Edirne,	  maar	  heeft	  nooit	  de	  Oriënt	  expres	  getrokken.	  
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Zondag	  13	  mei	  2012,	  Edirne	  excursiedag.	  

	  
De	  keukenwagen	  in	  het	  fort	  van	  Edirne.	  

	  
Het	  ziekenhuis	  Darüşşifa	  uit	  de	  vijftiende	  eeuw	  

	  
Ter	  gelegenheid	  van	  Moederdag	  2012	  advocaat	  met	  slagroom	  voor	  iedereen.	  
	  



	  
	  

49	  

Maandag	  14	  mei	  2012.	  Edirne-‐Selimpaşa.	  175	  km.	  
Vertrek:	  08.45,	  aankomst:	  12.20.	  Zon/bewolkt.	  17-‐20	  gr.	  Camping:	  Istanbul	  Mocap,	  Selimpaşa	  
De	  rit	  van	  vandaag	  liep	  door	  het	  golvend	  heuvel	  landschap	  van	  het	  Europese	  gedeelte	  van	  Turkije.	  Hier	  en	  
daar	  liggen	  dorpen	  en	  stadjes	  en	  het	  is	  er	  vooral	  kaal.	  Kaal	  omdat	  het	  hier	  ontbreekt	  aan	  bomen,	  er	  staan	  
er	  hier	  en	  daar	  slechts	  enkele	  bomen.	  	  
Vandaag	  zijn	  we	  aangekomen	  voor	  de	  poorten	  van	  de	  wereldstad	  Istanbul.	  We	  zijn	  in	  Selimpaşa	  aan	  de	  
zee	  van	  Marmara	  en	  Istanbul	  ligt	  hier	  nog	  veertig	  kilometer	  vandaan.	  Dat	  we	  zover	  daar	  vandaan	  zitten	  op	  
een	  camping	  komt	  omdat	  er	  volgens	  onze	  reisleider	  geen	  andere	  camping	  is	  in	  de	  buurt	  van	  de	  stad.	  Het	  
gras	  is	  pas	  gemaaid	  en	  het	  toiletgebouw	  is	  werkelijk	  schitterend	  mooi	  en	  bijzonder	  schoon.	  Zo	  schoon	  
hebben	  we	  het	  deze	  vakantie	  nog	  niet	  gezien,	  niet	  dat	  het	  slecht	  was	  op	  de	  andere	  campings,	  deze	  
camping	  springt	  er	  gewoon	  boven	  uit,	  het	  ziet	  er	  verder	  zeer	  verzorgd	  uit.	  	  
Het	  meest	  aparte	  van	  deze	  camping	  is	  dat	  er	  hier	  een	  helikopter	  landingsplaats	  is.	  Compleet	  met	  de	  grote	  
H.	  De	  brandblusapparaten	  staan	  naast	  het	  toiletgebouw.	  Dit	  hebben	  we	  nog	  nooit	  gezien	  op	  een	  camping.	  
Wat	  ook	  bijzonder	  is,	  maar	  dan	  in	  de	  wat	  negatieve	  zin	  van	  woord,	  is	  dat	  de	  spanning	  op	  het	  
elektriciteitsnet	  zo	  laag	  is,	  dat	  onze	  ingebouwde	  autoradio	  in	  de	  caravan	  het	  niet	  doet	  bij	  deze	  spanning.	  
Dit	  hebben	  we	  al	  eens	  eerder	  meegemaakt	  in	  de	  Oekraïne.	  Het	  is	  overigens	  een	  aangename	  plek	  hier	  op	  
deze	  camping,	  ook	  al	  zitten	  we	  zes	  kilometer	  van	  de	  stad	  Selimpaşa.	  
De	  reis	  hier	  naar	  toe	  was	  een	  makkie,	  het	  was	  van	  de	  camping	  rijden,	  links	  af,	  700	  meter	  naar	  de	  D	  100	  en	  
die	  weg	  blijven	  volgen	  tot	  Selimpaşa	  dat	  is	  na	  169	  kilometer	  rijden.	  Rijden	  over	  dezelfde	  weg,	  simpeler	  kan	  
het	  niet.	  Vandaag	  was	  dat	  net	  iets	  voor	  mij,	  ik	  hoefde	  mij	  niet	  te	  veel	  in	  te	  spannen.	  Apart	  was	  wat	  de	  
wegbeheerder	  heeft	  gedaan	  met	  de	  zogenaamde	  Staphorstkruisingen.	  (Een	  kruising	  met	  een	  breed	  
middenstuk).	  De	  maximumsnelheid	  werd	  daar	  door	  middel	  van	  borden	  teruggebracht	  van	  70	  naar	  50	  
kilometer	  per	  uur.	  Ik	  beschouw	  deze	  snelheidsbeperking	  als	  vrij	  logisch.	  De	  Turkse	  medeweggebruikers	  
negeren	  met	  zijn	  allen	  deze,	  door	  de	  wegbeheerder,	  ingestelde	  snelheidsbeperkingen.	  Ik	  deed	  daar	  na	  een	  
paar	  dicht	  bij	  elkaar	  liggende	  kruisingen	  ook	  aan	  mee	  dat	  gebeurde	  als	  volgt:	  Ik	  heb	  de	  Cruise	  Control	  
ingesteld	  op	  70	  echte	  kilometers	  per	  uur	  en	  heb	  net	  als	  de	  Turkse	  chauffeurs	  de	  snelheidsbeperking	  
verder	  genegeerd.	  Zo	  zijn	  we	  hier	  richting	  Istanbul	  gereden.	  	  
Vaste	  prik	  bij	  ons	  is	  dat	  wij	  graag	  om	  een	  uur	  of	  tien	  een	  bakje	  koffie	  drinken.	  Dat	  hebben	  we	  vandaag	  ook	  
weer	  gedaan	  bij	  een	  grote	  supermarkt	  met	  een	  enorm	  parkeerterrein.	  We	  hebben	  ingekocht	  voor	  het	  
diner	  van	  vanavond	  twee	  forse	  moten	  verse	  zalm	  en	  diverse	  groenten	  voor	  een	  frisse	  salade.	  Onze	  
verwachting	  was	  dat	  het	  vanavond	  heerlijk	  weer	  zou	  zijn	  aan	  de	  zee	  van	  Marmara.	  Wij	  wisten	  niet	  dat	  het	  
koud	  zou	  worden	  vandaag.	  Het	  is	  hier	  ongeveer	  net	  zo	  als	  in	  Frankrijk	  wanneer	  de	  Mistral	  waait	  uit	  het	  
noorden	  door	  het	  Rhône	  dal.	  Het	  is	  heet	  in	  de	  zon	  en	  uit	  de	  wind	  en	  in	  de	  wind	  is	  het	  koud,	  zo	  is	  het	  hier	  
nu	  ook.	  
Van	  de	  reisleiding	  ontvingen	  we	  onderweg	  bericht	  dat	  zij	  er	  niet	  in	  geslaagd	  waren	  om	  een	  KSG	  tolkaart	  
voor	  de	  tolwegen	  in	  Turkije	  te	  kopen,	  bij	  een	  Shell	  tankstation.	  Wij	  zagen	  anderen	  van	  onze	  groep	  staan	  bij	  
een	  Shell	  tankstation	  en	  zijn	  daar	  ook	  gestopt.	  Enkelen	  hadden	  daar	  al	  een	  kaart	  gekocht,	  ons	  is	  het	  ook	  
gelukt.	  Etiënne	  die	  had	  hier	  een	  nare	  ervaring,	  hij	  had	  getankt	  en	  een	  tolkaart	  gekocht	  en	  afgerekend,	  
gelukkig	  had	  hij	  de	  kassabonnetjes	  meegenomen	  want	  toen	  hij	  wilde	  wegrijden	  wilde	  men	  geld	  van	  hem	  
hebben	  omdat	  hij	  niet	  betaald	  zou	  hebben.	  Door	  zijn	  bonnetjes	  te	  laten	  zien	  mocht	  hij	  verder	  zonder	  
problemen.	  (Naderhand	  bleek	  dat	  het	  ene	  bonnetje	  wat	  je	  krijgt	  bij	  de	  kassa	  terug	  moet	  naar	  de	  
pompbediende,	  dat	  was	  het	  probleem	  achteraf).	  
De	  weg	  die	  we	  vandaag	  volgende	  ging	  door	  een	  golvend	  landschap	  waar	  uitsluitend	  landbouw	  was.	  Aardig	  
om	  te	  zien,	  verschillende	  keren	  kwamen	  we	  door	  dorpen	  en	  steden.	  Wat	  opviel	  waren	  de	  vele	  nieuwe	  
prachtige	  appartementencomplexen.	  Ook	  zagen	  we	  schamele	  onderkomens	  voor	  mensen	  uit	  stukken	  
hout,	  karton	  en	  plastic,	  een	  triest	  gezicht.	  
Naarmate	  we	  verder	  naar	  het	  zuiden	  kwamen	  zagen	  we	  enorme	  fabriekscomplexen	  het	  woord	  Tekstil	  
daar	  denken	  wij	  van	  dat	  het	  betekend	  Textiel,	  daar	  hebben	  enkele	  grotere	  fabrieken	  van	  gezien.	  Maar	  wat	  
er	  in	  de	  andere	  fabrieken	  geproduceerd	  wordt	  hebben	  we	  geen	  idee	  van	  gekregen.	  	  
Vanmiddag	  om	  vijf	  uur	  hadden	  we	  een	  happy	  hour,	  ieder	  keer	  weer	  zijn	  het	  gezellige	  bijeenkomsten	  met	  
een	  hapje	  en	  een	  drankje.	  Een	  pluim	  op	  de	  hoed	  van	  onze	  vier	  leidinggevenden,	  die	  organiseren	  dit	  elke	  
keer	  	  weer	  prima.	  Aansluitend	  was	  er	  nog	  een	  jeu	  de	  boule	  wedstrijd	  een	  flinke	  groep	  doet	  daar	  aan	  mee.	  
Zo	  te	  horen	  met	  veel	  plezier.	  Het	  is	  dus	  nu	  koud	  buiten	  en	  we	  zitten	  lekker	  binnen	  bij	  de	  brandende	  
kachel.	  
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Boven	  en	  onder	  de	  Mocamp	  Istanbul	  camping	  te	  Selimpaşa	  

	  
Camping:	  Mocap	  Istanbul,	  Selimpaşa,	  	  
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Dinsdag	  15	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  Istanbul.	  
Gisteren	  zijn	  we	  naar	  de	  prachtige	  Wereldstad	  Istanbul	  geweest.	  Vandaag	  was	  het	  erg	  inspannend	  vonden	  
wij,	  dat	  ik	  in	  de	  avonduren	  niet	  ben	  toegekomen	  dit	  verslag	  te	  schrijven.	  Het	  was	  me	  ook	  wat,	  de	  zeer	  vele	  
indrukken	  die	  we	  te	  verwerken	  hebben	  gekregen.	  In	  de	  eerste	  plaats	  is	  de	  tegenstellingen	  in	  de	  stad	  zelf.	  
We	  hebben	  ontzettende	  veel	  prachtige	  nieuwbouw	  wijken	  gezien	  in	  en	  rond	  de	  stad.	  In	  die	  wijken	  staan	  
prachtige	  huizen	  waar	  we	  graag	  in	  zouden	  willen	  wonen.	  Moderne	  architectuur	  is	  gebruikt	  voor	  het	  
bouwen	  van	  appartementengebouwen.	  Flats	  stampen	  ze	  hier	  uit	  de	  grond,	  vele	  tientallen	  bouwkranen	  
hebben	  we	  zien	  staan.	  Ook	  zagen	  we	  onderkomens	  voor	  mensen	  die	  geen	  andere	  naam	  hebben	  als	  krot.	  
Op	  enkele	  plaatsen	  stonden	  onderkomens	  van	  hout	  en	  plastic,	  ook	  daar	  wonen	  mensen.	  
Opvallend	  is	  het	  systeem	  van	  openbaar	  vervoer	  genaamd	  Metrobuis.	  Men	  heeft	  tweebusbanen	  gemaakt	  
waarop	  deze	  ultramoderne	  gelede	  bussen	  bestaande	  uit	  twee	  en	  drie	  gedeelten	  rijden	  aan	  de	  linkerkant,	  
het	  in	  en	  uitstappen,	  gebeurt	  op	  platformen	  in	  de	  middenberm.	  Acht	  jaar	  geleden	  waren	  we	  hier	  ook	  in	  
Istanbul	  ten	  opzichte	  van	  die	  tijd	  zijn	  er	  veel	  nieuwe	  wegen,	  fly	  overs	  en	  tunnels	  bij	  gekomen.	  
Gebleven	  is	  de	  hectiek	  van	  het	  dagelijks	  verkeer	  in	  deze	  miljoenenstad.	  De	  gele	  taxi’s	  krioelen	  er	  als	  
mieren	  door	  het	  verkeer.	  
Wat	  ook	  gebleven	  zijn	  de	  historische	  gebouwen	  van	  de	  stad.	  Na	  een	  rit	  vanaf	  de	  camping	  van	  anderhalf	  
uur	  kwamen	  we	  aan	  bij	  het	  Dolmabahçe	  Paleis.	  Hier	  zijn	  we	  onze	  excursie	  door	  de	  stad	  begonnen,	  hier	  
stond	  onze	  gids	  Göksel	  Kaya	  op	  ons	  te	  wachten.	  Hij	  heeft	  Nederlands	  leren	  spreken	  in	  de	  tijd	  dat	  hij	  in	  
België	  woonde.	  Dit	  paleis	  is	  gebouwd	  	  halverwege	  de	  negentiende	  eeuw	  in	  opdracht	  van	  Sultan	  Abdül	  	  
Mecit	  I,	  het	  strekt	  zich	  zeshonderd	  meter	  uit	  langs	  de	  Europese	  oever	  van	  de	  Bosporus.	  Aan	  het	  einde	  van	  
onze	  rondleiding	  door	  dit	  paleis	  kwamen	  we	  aan	  in	  de	  enorme	  ontvangstruimte,	  die	  zesenvijftig	  pilaren	  
telt.	  De	  kroonluchter,	  een	  schenking	  van	  Koningin	  Victoria	  van	  Engeland,	  deze	  verlichting	  weegt	  
vierenhalve	  ton	  en	  heeft	  zevenhonderdenvijftig	  lampen.	  Toen	  we	  deze	  ruimte	  betraden	  viel	  onze	  mond	  
open	  van	  verbazing.	  We	  hebben	  al	  heel	  wat	  paleiszalen	  gezien	  in	  ons	  leven,	  maar	  deze	  is	  wel	  bijzonder	  
fraai.	  
We	  hoefden	  slechts	  een	  wandeling	  te	  maken	  van	  ongeveer	  vijfhonderd	  meter	  of	  zaten	  op	  een	  boot	  voor	  
een	  rondvaart	  over	  de	  Bosporus.	  Vanaf	  het	  water	  zagen	  we	  gelijk	  weer	  het	  Paleis	  waar	  we	  net	  vandaan	  
waren	  gekomen.	  Vanaf	  het	  water	  onder	  de	  beide	  imposante	  bruggen	  door	  zagen	  we	  de	  stad	  in	  zijn	  vele	  
facetten	  liggen.	  Ontzettend	  veel	  mannen	  waren	  er	  aan	  het	  vissen	  met	  hengels	  met	  alleen	  draden	  waaraan	  
een	  stukje	  lood	  zat	  met	  een	  haak.	  
Fascinerend	  was	  ook	  deze	  keer	  weer	  om	  te	  kijken	  naar	  de	  vrachtvaart	  op	  de	  Bosporus.	  Een	  van	  meest	  
markante	  vrachtboten	  was	  een	  grote	  Ferryboot	  uit	  de	  Oekraïne	  die	  geladen	  was	  met	  goederenwagons.	  In	  
de	  haven	  lag	  de	  Cruiseschip	  Aida.	  Dit	  schip	  is	  een	  aantal	  jaren	  geleden	  gebouwd	  bij	  de	  Scheepswerf	  Meier	  
in	  Papenburg	  aan	  de	  Eems	  (D).	  Op	  de	  rede	  van	  Istanbul	  daar	  lagen	  enige	  tientallen	  grotere	  en	  kleinere	  
schepen.	  
Wat	  het	  programma	  noemt:	  “lunch”,	  noemen	  wij	  gemakshalve	  een	  diner.	  Dit	  geweldige	  diner,	  om	  
lunchtijd,	  werd	  ons	  geserveerd	  in	  een	  visrestaurant.	  We	  hebben	  er	  van	  genoten,	  dit	  restaurant	  is	  
gevestigd	  in	  een	  straatje	  waar	  nagenoeg	  alleen	  restaurant	  zijn	  gevestigd.	  	  
Hierna	  zijn	  we	  met	  de	  bus	  naar	  de	  beroemde	  Aya	  Sofia	  moskee	  gebracht.	  Deze	  kerk	  is	  meer	  dan	  duizend	  
jaar	  oud	  en	  is	  de	  grootste	  en	  belangrijkste	  kerk	  voor	  het	  christendom	  geweest.	  De	  bouw	  begon	  in	  532	  
onder	  keizer	  Justinianus	  en	  was	  in	  vijf	  jaar	  helemaal	  voltooid.	  De	  koepelzaal	  is	  55	  meter	  hoog	  en	  31	  meter	  
breed.	  Deze	  grote	  koepel	  kon	  gebouwd	  worden	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  lichtgewicht	  steen.	  Deze	  holle	  
bakstenen	  werden	  speciaal	  op	  Rhodos	  gebakken.	  Ook	  nu	  weer	  waren	  we	  net	  als	  de	  voorgaande	  keer	  zeer	  
onder	  de	  indruk	  van	  dit	  bijzondere	  gebouw,	  dat	  nu	  geen	  kerk	  of	  moskee	  meer	  is	  maar	  een	  museum.	  
Hierna	  werden	  gebracht	  naar	  de	  Egyptische	  kruidenbazaar,	  er	  wordt	  daar	  meer	  verkocht	  dan	  kruiden	  
alleen.	  Bijvoorbeeld	  zijn	  daar	  ook	  zakjes	  groenten	  zaden	  geproduceerd	  in	  Nederland	  te	  koop.	  Verder	  is	  in	  
deze	  bazaar	  ongeveer	  alles	  te	  koop	  wat	  een	  mens	  nodig	  heeft.	  Het	  is	  een	  zeer	  kleurig	  geheel.	  Alleen	  al	  om	  
de	  heerlijk	  geuren	  die	  er	  rond	  zweven	  is	  deze	  kruidenbazaar	  een	  bezoek	  waard.	  Wanneer	  je	  op	  het	  plein	  
staat	  voor	  de	  Egyptische	  bazaar	  dan	  zie	  je	  aan	  de	  overkant	  de	  Galatatoren.	  Vanaf	  deze	  kant	  van	  het	  water	  
naar	  toren	  kun	  je	  komen	  via	  de	  Galatabrug.	  Geert	  Mak	  beschrijft	  deze	  brug	  in	  één	  van	  zijn	  boeken.	  De	  
schitterende	  brug	  bestaat	  uit	  twee	  etages	  en	  is	  de	  langste	  basculebrug	  ter	  wereld.	  Boven	  is	  een	  
belangrijke	  verkeersader	  onder	  zijn	  er	  winkeltjes.	  Bovenop	  de	  brug	  staan	  mannen	  te	  vissen	  in	  de	  hoop	  een	  
vis	  te	  vangen.	  Ook	  staan	  er	  veel	  straatverkopers	  dat	  geeft	  een	  heel	  aparte	  sfeer.	  Vermoeid	  hebben	  we	  ons	  
in	  de	  bus	  neer	  gevleid	  en	  hebben	  ons	  door	  het	  zeer	  drukke	  verkeer	  in	  een	  kleine	  twee	  uren	  terug	  laten	  
brengen	  naar	  de	  camping.	  	  
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Toegangsweg	  tot	  het	  Dolmapahçe	  Paleis.	  (binnen	  mag	  niet	  gefotografeerd	  worden)	  

	  
Het	  hek	  rondom	  het	  paleis.	  

	  
Het	  Dolmapahçe	  Paleis,	  gezien	  vanaf	  de	  Bosporus.	  
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De	  UKR	  ferry	  uit	  de	  Oekraïne	  met	  goederenwagons	  aan	  boord.	  

	  
Over	  deze	  brug	  gaan	  we	  naar	  Ankara.	  

	  
Aya	  Sofia	  Museum.	  
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Een	  van	  de	  vele	  prachtige	  mozaïeken	  in	  de	  Aya	  Sofia	  Museum.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Boven	  aanzicht	  vanaf	  de	  galerij	  van	  de	  Aya	  Sofia	  Museum.	  
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De	  Egyptische	  Bazaar.	  

	  	  	   	  
Goud	  en	  zilververkoop.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kruidenverkoop.	  

	  
Notenverkoop.	  
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De	  Galatatoren	  

	  
De	  Galatabrug	  

	  
De	  Galatabrug	  met	  duidelijk	  de	  tweeverdiepingen,	  onder	  het	  wegdek	  de	  winkels.	  
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Woensdag	  16	  mei	  2012.	  Selimpaşa,	  vrije	  dag.	  
We	  konden	  vandaag	  als	  we	  dat	  wilden,	  tegen	  betaling,	  ook	  weer	  naar	  Istanbul	  gaan.	  Vandaag	  zonder	  gids	  
of	  verdere	  leiding,	  het	  eigen	  initiatief	  moest	  zegevieren.	  Wij	  hebben	  dit	  niet	  gedaan	  omdat	  de	  belasting	  
voor	  Marga	  waarschijnlijk	  te	  groot	  zou	  zijn	  om	  drie	  dagen	  achter	  elkaar	  daar	  naar	  toe	  te	  gaan.	  Met	  slechts	  
negen	  reisgenoten	  zijn	  we	  hier	  achter	  gebleven.	  We	  hebben	  er	  een	  rustige	  dag	  van	  gemaakt.	  Aan	  het	  eind	  
van	  de	  morgen	  zijn	  we	  boodschappen	  gaan	  doen	  in	  Selimpaşa.	  Dat	  is	  allemaal	  gelukt	  we	  vonden	  direct	  
daar	  waar	  deze	  plaats	  binnen	  kwamen	  een	  kleine	  supermarkt.	  Daar	  konden	  we	  alles	  kopen	  wat	  we	  nodig	  
hadden,	  ondanks	  voor	  onze	  begrippen	  beperkt	  assortiment.	  	  
Hierna	  zijn	  we	  deze	  plaats	  gaan	  verkennen.	  We	  vonden	  een	  bijzondere	  marktplaats	  waar	  vaste	  tafels	  en	  
daken	  stonden,	  maar	  die	  zijn	  waarschijnlijk	  niet	  meer	  in	  gebruik.	  Wanneer	  je	  voor	  het	  eerst	  rondrijdt	  door	  
een	  plaats	  als	  Selimpaşa	  ben	  je	  al	  gauw	  geneigd	  om	  met	  je	  Westerse	  ogen	  en	  denkbeelden	  een	  oordeel	  te	  
geven	  over	  deze	  plaats.	  Eerst	  noem	  je	  wat	  je	  ziet,	  een	  rommelige	  omgeving.	  Maar	  bij	  nader	  inzien	  slaat	  de	  
rommel	  meer	  op	  de	  manier	  zoals	  een	  stadsboer	  zijn	  landbouwwerktuigen	  stalt	  langs	  de	  kant	  van	  de	  weg	  
dan	  op	  bijvoorbeeld	  rotzooi	  die	  rondslingert.	  Wel	  kom	  je	  hier	  en	  daar	  vervallen	  huizen	  en	  gebouwen	  
tegen,	  dat	  zijn	  slechts	  incidentele	  gevallen.	  Een	  dorpsgemeenschap	  zit	  hier	  anders	  in	  elkaar	  dan	  bij	  ons.	  De	  
mannen	  zitten	  vaak	  bij	  de	  koffiehuizen	  een	  spelletje	  te	  doen.	  De	  vrouwen	  zijn	  bij	  of	  in	  hun	  huis	  bezig	  al	  
dan	  niet	  samen	  met	  de	  kinderen.	  Opvallend	  waren	  de	  twee	  zeer	  moderne	  schoolgebouwen	  in	  Selimpaşa.	  	  
De	  Zee	  van	  Marmara	  is	  een	  binnenzee	  tussen	  Europa	  en	  Azië,	  die	  deel	  uitmaakt	  van	  de	  verbinding	  tussen	  
de	  Zwarte	  Zee	  en	  de	  Middellandse	  Zee.	  In	  het	  noorden	  vormt	  de	  Bosporus	  de	  verbinding	  met	  de	  Zwarte	  
Zee	  en	  in	  het	  zuidwesten	  de	  Dardanellen	  die	  met	  de	  Egeïsche	  Zee.	  De	  zee	  ligt	  geheel	  op	  Turks	  
grondgebied.	  De	  voornaamste	  stad	  eraan	  is	  Istanbul.	  De	  oppervlakte	  van	  de	  Zee	  van	  Marmara	  bedraagt	  
11.500	  km²	  en	  de	  grootste	  diepte	  1261	  meter.	  In	  de	  oudheid	  werd	  de	  zee	  Propontis	  genoemd.	  Haar	  
huidige	  naam	  ontleent	  de	  zee	  aan	  het	  eiland	  Marmara,	  dat	  die	  naam	  draagt	  vanwege	  het	  marmer	  dat	  er	  
gewonnen	  wordt.	  
Selimpaşa	  ligt	  aan	  de	  zee	  van	  Marmara,	  wij	  verwachten	  dan	  dat	  je	  zo	  van	  het	  centrum	  naar	  zee	  kunt.	  Dat	  
ligt	  hier	  anders	  het	  strand	  vonden	  we	  pas	  verder	  naar	  het	  noorden	  toe.	  Er	  is	  hier	  strand!	  Zeker.	  Maar	  het	  
is	  smal	  een	  krap	  tien	  meter	  breed,	  wat	  we	  niet	  al	  te	  royaal	  vonden.	  Op	  een	  bijzondere	  manier	  kom	  je	  
vanuit	  het	  dorp	  weer	  terug	  deze	  kant	  op	  van	  de	  camping.	  	  Je	  rijdt	  een	  stukje	  helemaal	  links	  langs	  de	  weg	  
en	  steek	  dan	  de	  gehele	  vierbaansweg	  over	  naar	  deze	  richting.	  Hier	  was	  het	  zeer	  opletten	  geblazen,	  het	  
verkeer	  letterlijk	  vanuit	  alle	  richtingen.	  
Wat	  hebben	  verder	  gedaan?	  Marga	  de	  caravan	  van	  binnen	  opgeruimd	  en	  schoon	  gemaakt,	  dat	  moet	  na	  
ruim	  drie	  weken	  wel	  eens	  weer	  goed	  gedaan	  worden	  vond	  zij.	  Ik	  heb	  de	  caravan	  van	  buiten	  schoon	  
gemaakt	  en	  wat	  onderhoud	  gepleegd.	  Net	  als	  de	  auto	  die	  aan	  buitenkant	  is	  gewassen.	  Na	  de	  middag	  
begon	  het	  wat	  te	  regenen,	  dat	  was	  voor	  ons	  het	  sein	  dat	  we	  even	  een	  middagslaapje	  moesten	  doen.	  Het	  
slaap	  toch	  zo	  lekker	  in	  de	  caravan	  wanneer	  de	  regen	  op	  het	  dak	  tikt,	  heerlijk.	  	  
De	  avondmaaltijd	  bestond	  uit,	  langzaam	  gegaarde	  kip	  op	  zijn	  Italiaans	  en	  geroerbakte	  snijbonen	  met	  
wortelen	  op	  zijn	  Portugees.	  Een	  prima	  combinatie	  op	  vakantie.	  Voor	  het	  nagerecht	  had	  ik	  gekocht,	  
meende	  ik:	  yoghurt	  met	  aardbeien	  althans	  daar	  leek	  de	  verpakking	  op,	  het	  was	  iets	  dat	  smaakte	  naar	  
zoute	  karnemelk.	  Nee,	  dat	  was	  mijn	  smaak	  niet.	  
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Woensdag	  16	  mei	  2012.	  Selimpaşa,	  vrije	  dag.

	  
De	  lege	  boerenmarkt.	  

	  
De	  jongens	  van	  Selimpaşa,	  foto	  genomen	  vanuit	  de	  auto.	  

	  
Het	  dorpscentrum	  van	  Selimpaşa,	  de	  vlaggen	  hangen	  ter	  ere	  van	  de	  sterfdag	  van	  Atatürk,	  16	  mei	  1938.	  
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Donderdag	  17	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  Istanbul.	  
Vanavond	  toen	  we	  terugreden	  met	  de	  bus,	  tijdens	  een	  glaasje	  drinken	  bij	  Henny	  en	  Henk	  (omdat	  hun	  
zoon	  vandaag	  jarig	  is)	  en	  hier	  in	  de	  caravan	  hebben	  gepraat	  over	  vandaag.	  Hierbij	  hebben	  we	  vastgesteld	  
dat	  het	  bezoek	  aan	  Istanbul	  zeer	  de	  moeite	  waard	  was.	  Ook	  hebben	  geconstateerd	  dat	  de	  twee	  dagen	  dat	  
wij	  er	  geweest	  zijn	  veel	  en	  veel	  tekort	  is.	  Deze	  stad	  daar	  moet	  men	  eigenlijk	  veel	  langer	  rond	  kijken	  en	  
proberen	  van	  al	  het	  moois	  wat	  Istanbul	  biedt	  te	  genieten.	  
Roerend	  zijn	  we	  het	  er	  over	  eens	  dat	  nu	  al	  aan	  het	  begin	  van	  het	  vakantieseizoen	  het	  op	  de	  toeristische	  
plaatsen	  al	  zeer	  druk	  is.	  Vanmorgen	  bij	  ons	  bezoek	  aan	  de	  Blauwe	  Moskee	  kon	  je	  werkelijk	  over	  de	  koppen	  
lopen.	  Wij	  hebben	  maar	  even	  in	  de	  rij	  gestaan	  voor	  een	  plasticzakje	  in	  ontvangst	  te	  nemen	  om	  onze	  
schoenen	  er	  in	  te	  doen.	  Toen	  wij	  dit	  hadden	  gedaan	  was	  de	  rij	  wachtenden	  aangezwollen	  tot	  meer	  dan	  
drie	  keer	  de	  lengte	  dan	  wij	  hadden.	  Hiervoor	  hebben	  we	  de	  Basilica	  Cisterne	  bezocht	  daar	  was	  het	  wel	  
druk	  maar	  op	  plaatsen	  waar	  iets	  meer	  te	  zien	  was,	  zoals	  bij	  de	  Medusa	  had	  je	  geen	  tijd	  bijna	  om	  een	  foto	  
te	  kunnen	  maken.	  	  
Als	  wij	  praten	  over	  druk	  dan	  moet	  je	  zijn	  in	  het	  Tokapi	  paleis,	  in	  het	  bijzonder	  ook	  hier	  weer	  de	  plekken	  
waar	  iets	  bijzonders	  was	  te	  zien.	  (Het	  hele	  paleis	  is	  bijzonder)	  Maar	  neem	  nu	  B.V.	  de	  Harem	  of	  de	  
Schatkamer	  of	  achter	  daar	  war	  je	  een	  prachtig	  uitzicht	  hebt	  op	  de	  Gouden	  Hoorn,	  Galatabrug	  en	  de	  
Galatatoren,	  daar	  moest	  je	  opletten	  om	  een	  beetje	  goede	  plek	  te	  krijgen	  voor	  een	  foto.	  
Wij	  proberen	  niet	  Istanbul	  naar	  beneden	  te	  schrijven	  maar	  we	  willen	  wel	  een	  indruk	  geven	  waar	  we	  
vandaag	  mee	  te	  maken	  kregen.	  Want	  we	  willen	  nadrukkelijk	  stellen	  dat	  we	  zeer	  onder	  de	  indruk,	  ondanks	  
dit	  alles,	  zijn	  van	  deze	  bijzonder	  mooie	  stad	  aan	  de	  Bosporus.	  We	  hebben	  genoten,	  ons	  verbaasd,	  
bewonderd	  en	  bovendien	  heeft	  Istanbul	  ons	  verrast	  door	  het	  vele	  moois	  dat	  hier	  te	  zien	  is.	  
We	  begonnen	  met	  de	  reis	  door	  het	  chaotische	  verkeer	  door	  de	  stad,	  dit	  duurde	  bijna	  twee	  uren.	  
Aangekomen	  in	  de	  binnenstad	  verbaas	  je	  je	  er	  over	  dat	  een	  dergelijke	  grote	  bus	  door	  de	  smalle	  straatjes	  
met	  zijn	  aan	  een	  schakeling	  van	  winkeltjes	  en	  restaurants,	  kan	  rijden	  zonder	  ongelukken.	  We	  stapten	  uit	  
tussen	  de	  Blauwe	  Moskee	  en	  de	  Aya	  Sofia	  Moskee.	  Wanneer	  je	  daar	  rond	  kijkt	  het	  gehele	  panorama	  
beziet	  wie	  wil	  daar	  dan	  nog	  weg?	  De	  twee	  gebouwen	  en	  hun	  omgeving	  zijn	  zo	  apart	  in	  de	  wereld,	  zo	  
fascinerend,	  maar	  ook	  de	  mensen	  die	  daar	  werken,	  het	  verkeer	  en	  natuurlijk	  de	  toeristen	  die	  daar	  als	  
mieren	  tussen	  door	  wriemelen.	  Zet	  mij	  op	  een	  bankje	  en	  ik	  blijf	  daar	  een	  hele	  dag	  in	  de	  buurt	  en	  zal	  kijken	  
en	  blijven	  genieten	  van	  alles	  wat	  daar	  te	  zien	  is.	  
Maar	  onze	  reisleiding	  had	  anders	  beslist	  we	  gingen	  eerst	  naar	  de	  Basilica	  Cisterne,	  een	  oude	  wateropvang	  
die	  de	  stad,	  fonteinen	  en	  paleizen	  voorzag	  van	  water.	  Een	  mooi	  weerzien	  voor	  ons,	  de	  vissen	  zwommen	  
nog	  steeds	  in	  het	  water,	  hieraan	  kan	  men	  zien	  of	  het	  water	  gezond	  is.	  Na	  dit	  bezoek	  liepen	  we	  naar	  de	  
Blauwe	  Moskee	  via	  de	  Hippodroom,	  met	  veel	  fantasie	  zie	  je	  het	  decor	  van	  de	  strijdwagens	  nog	  voor	  je	  in	  
het	  centrum	  van	  het	  Byzantijnse	  leven.	  Onze	  gids	  die	  reageerde	  niet	  op	  deze	  plek,	  dat	  per	  slot	  van	  
rekening	  huidige	  hart	  vormt	  van	  Istanbuls	  historische,	  culturele	  en	  toeristische	  activiteiten.	  De	  Blauwe	  
Moskee	  daar	  was	  het	  zeer	  druk,	  een	  rustig	  moment	  om	  deze	  moskee	  in	  al	  zijn	  schoonheid	  te	  kunnen	  
bewonderen	  was	  er	  niet.	  	  
We	  gingen	  hierna	  naar	  het	  Tokapi	  paleis	  waar	  we	  begonnen	  met	  koffiedrinken.	  Hierna	  mochten	  wij	  ons	  
be-‐	  en	  verwonderen	  op	  één	  landtong	  waar	  de	  Bosporus,	  de	  Gouden	  hoorn	  en	  de	  zee	  van	  Marmara	  
samenvloeien.	  Het	  paleis	  bestaat	  uit	  meerdere	  gebouwen	  die	  vier	  binnenplaatsen	  omringen.	  Om	  enkele	  
dingen	  op	  te	  noemen	  die	  ons	  daar	  bijzonder	  in	  het	  oog	  sprongen	  waren	  de	  Schatkamer	  met	  de	  
schitterende	  troon	  van	  Selek	  en	  de	  beroemde	  Tokapi	  dolk,	  die	  volledig	  is	  belegd	  met	  edelstenen.	  
We	  hebben	  gedineerd,	  wat	  tegenwoordig	  heet	  in	  onze	  routeboek:	  “Lunch	  of	  Maaltijd”,	  maar	  vanmiddag	  
was	  het	  een	  echte	  driegangen	  diner.	  Bovendien	  schonken	  men	  onze	  allen	  twee	  glazen	  drinken	  in	  naar	  
keuze.	  Het	  begon	  met	  een	  heerlijk	  Wrap	  gevuld	  met	  groenten	  en	  een	  prachtige	  garnering,	  Vervolgens	  
serveer	  het	  restaurant	  ons	  een	  lekkere	  gemengde	  salade,	  gevolgd	  door	  het	  hoofdgerecht	  gegrilde	  kip	  met	  
heerlijke	  gefrituurde	  aardappelen.	  Tot	  slot	  kregen	  we	  voorgeschoteld	  een	  chocoladepudding	  bestrooide	  
met	  kokos	  en	  een	  gekonfijte	  kers	  erop.	  	  
Ons	  bezoek	  ging	  verder	  naar	  de	  Grote	  Bazaar,	  dit	  is	  één	  van	  de	  grootste	  overdekte	  markten	  ter	  wereld	  
met	  achtenvijftig	  straten	  en	  duizenden	  winkeltjes,	  restaurants	  en	  cafés.	  	  De	  vermoeidheid	  sloeg	  toe	  bij	  
onze	  dames	  en	  we	  zijn	  op	  een	  stenen	  richel	  gaan	  zitten,	  lekker	  kijken	  naar	  de	  mensen	  wat	  net	  als	  op	  alle	  
andere	  plaatsen	  in	  de	  wereld	  ook	  in	  Istanbul	  een	  bijzonder	  aardige	  en	  fascinerende	  bezigheid	  is.	  	  
Opvallend	  waren	  de	  passagiers	  van	  een	  Cruiseschip	  van	  de	  Cunard-‐lijn	  die	  zeer	  gehaast	  werden	  door	  hun	  
gidsen	  om	  terug	  te	  keren	  naar	  het	  schip.	  Wij	  kijken	  met	  een	  voldaan	  gevoel	  terug	  op	  ons	  bezoek	  aan	  
Istanbul	  en	  hopen	  hier	  nog	  eens	  weer	  terug	  te	  kunnen	  keren.	  
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Donderdag	  17	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  Istanbul.	  

	  	  	   	  
De	  Medusa	  onder	  de	  pilaren	  in	  de	  Cisterne	  

	  
De	  indrukwekkende	  Blauwe	  Moskee.	  

	  
Aya	  Sofia	  museum.	  
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Donderdag	  17	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  Istanbul	  

	  
Koffiedrinken	  in	  de	  Eerste	  tuin	  van	  het	  Tokapi	  Paleis.	  

	  	  	   	  
De	  eerste	  tuin	  van	  het	  paleis.	  Rechts:	  de	  keuken	  en	  de	  schoorstenen	  van	  de	  keuken.	  

	  
De	  zee	  van	  Marmara	  gezien	  vanuit	  de	  paleistuin.	  
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Donderdag	  17	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  Istanbul	  

Gezicht	  op	  de	  Gouden	  Hoorn	  	  
	  
Het	  uitzicht	  over	  de	  veertien	  miljoen	  inwoners	  tellende	  metropool	  in	  het	  felle	  ochtendlicht	  was	  verbluffend.	  
Overal	  zagen	  we	  stad,	  vermengd	  met	  water:	  de	  Bosporus,	  de	  Zee	  van	  Marmara;	  achter	  ons	  de	  Zwarte	  Zee,	  
voor	  ons	  de	  Middellandse	  Zee.	  Istanbul	  ligt	  aan	  een	  samenloop	  van	  vaarwegen	  tussen	  Europa	  en	  Azië.	  
Overal	  varen	  schepen.	  Echter,	  een	  zeehaven	  heeft	  Istanbul	  niet.	  Vreemd	  vonden	  we	  dat.	  
	  
	  

	  
Gezicht	  op	  de	  nieuwe	  Moskee.	  
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Donderdag	  17	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  Istanbul	  

	  	  	   	  
Het	  voorgerecht.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Het	  tussengerecht.	  

	  	  	   	  	  	  	  
Ons	  uitzicht	  tijdens	  het	  ‘diner’.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Het	  hoofdgerecht.	  

	  
Heel	  in	  de	  verte	  ligt	  de	  brug	  die	  we	  zaterdag	  zullen	  gaan	  passeren	  onderweg	  naar	  Ankara.	  
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Donderdag	  17	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  Istanbul	  

	  
De	  Grote	  Bazaar	  

	  
Turks	  fruit	  

	  Collectie	  aardewerk	  
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Vrijdag	  18	  mei	  2012.	  Selimpaşa,	  vrije	  dag.	  Brandstof:	  27	  liter,	  €	  50,50.	  	  
Het	  begon	  niet	  al	  te	  goed	  vanmorgen	  voor	  de	  dames,	  gisteren	  was	  het	  goed	  weer	  om	  te	  wassen	  en	  toen	  
werd	  de	  was	  alvast	  in	  de	  week	  gezet.	  Maar	  ja,	  de	  weergoden	  werkten	  niet	  mee	  vandaag,	  overigens	  de	  
wasmachine	  die	  te	  huur	  was	  voor	  een	  paar	  Euro	  deed	  het	  ook	  niet	  al	  te	  best.	  Dat	  ding	  werkte	  niet	  zoals	  de	  
dames	  thuis	  dit	  gewend	  zijn,	  het	  ging	  met	  wat	  haperen	  en	  stoten.	  Het	  is	  later	  wel	  goed	  gekomen	  hoorde	  
ik.	  Veel	  dames	  heb	  ik	  hier	  tegenover	  zien	  staan	  bij	  de	  centrifuge	  van	  Wil	  en	  Fieke.	  Een	  Miele	  centrifuge	  
nog	  wel!	  	  
De	  weergoden	  lieten	  zich	  vandaag	  hier	  niet	  van	  hun	  beste	  kant	  zien.	  Vanmorgen	  zwaar	  bewolkt,	  
vanmiddag	  begon	  het	  met	  een	  zeer	  licht	  motregentje.	  Dit	  werd	  motregen	  en	  vervolgens	  ging	  het	  over	  in	  
een	  stevige	  motregen.	  Al	  snel	  na	  het	  begin	  van	  de	  onweersbui	  die	  tot	  in	  de	  avond	  voortduurde,	  begon	  het	  
allengs	  harder	  regen.	  Uiteindelijk	  rond	  zeven	  uur	  was	  er	  sprake	  van	  een	  stevige	  onweersbui	  vlak	  boven	  
ons	  hoofd,	  daar	  zat	  dat	  ding	  de	  hele	  namiddag	  al,	  en	  de	  regen	  ging	  over	  in	  een	  augustus	  regen	  tijdens	  een	  
onweersbui.	  Ik	  kan	  het	  ook	  gemakkelijker	  formuleren	  door	  te	  zeggen	  dat	  het	  steeds	  een	  ietsje	  harder	  ging	  
onweren	  en	  regenen.	  	  
De	  wind	  van	  vanmorgen	  is	  gaan	  liggen	  en	  de	  onweersbui	  kwam	  tot	  stilstand	  en	  wel	  precies	  boven	  ons	  
hoofd.	  De	  temperatuur	  is	  gezakt	  naar	  een	  schamele	  12	  graden,	  dit	  is	  gewoon	  Nederlands	  weer.	  	  
Vanmorgen	  heb	  ik	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  caravan,	  het	  raamrubber	  van	  het	  kleine	  raam	  daar	  waar	  de	  
toiletgroep	  ooit	  zat,	  was	  verzakt	  in	  het	  midden	  van	  de	  bovenkant.	  Wil,	  onze	  voortreffelijke	  technische	  man	  
was	  bereid	  mij	  zijn	  popnageltang	  te	  lenen.	  Hierdoor	  kon	  ik	  het	  probleempje	  vrij	  eenvoudig	  oplossen.	  	  
Marga	  was	  druk	  met	  de	  was!	  Maar	  die	  wilde	  buiten	  niet	  drogen.	  Ze	  wist	  een	  oplossing,	  door	  al	  het	  natte	  
wasgoed	  op	  te	  hangen	  in	  onze	  caravan.	  Haar	  vraag	  was	  zoet	  gestemd:	  “Tjabering	  wil	  jij	  voor	  mij	  een	  lijntje	  
ophangen	  hier	  in	  de	  caravan?	  Een	  lijntje	  was	  niet	  genoeg	  haar	  vraag	  was	  wil	  je	  nog	  een	  paar	  lijntjes	  
ophangen?	  Vreselijk	  zeg	  toen	  al	  het	  natte	  wasgoed	  was	  opgehangen	  in	  de	  caravan.	  Voor	  mijn	  gevoel	  had	  
ze	  alles	  wat	  gewassen	  kon	  worden	  ook	  daadwerkelijk	  gewassen	  onze	  caravan	  hing	  nu	  helemaal	  vol.	  
Wasgoed	  en	  nog	  eens	  water	  lekkende	  wasgoed,	  even	  dacht	  ik	  dat	  ik	  in	  een	  nachtmerrie	  was	  verzeild.	  
Overigens	  dit	  was	  ze	  beslist	  niet	  met	  mij	  eens!!!	  De	  ventilatorkachel	  had	  ze	  aangezet	  op	  de	  allerhoogste	  
stand	  om	  de	  was	  weer	  droog	  te	  krijgen.	  Het	  was	  net	  een	  sauna	  in	  de	  caravan!	  
Vanmiddag	  gingen	  we	  naar	  Selimpaşa	  om	  boodschappen	  te	  doen	  voor	  vandaag	  en	  morgen,	  de	  reisdag	  
naar	  Ankara.	  Hier	  op	  de	  camping	  in	  de	  heuvels	  viel	  er	  motregen.	  Beneden	  in	  het	  dorp,	  dat	  ligt	  aan	  zee,	  was	  
het	  droog	  en	  het	  leek	  alsof	  de	  zon	  wou	  doorbreken!	  Hemelsbreedte	  liggen	  het	  dorp	  en	  de	  camping	  nog	  
geen	  vier	  kilometer	  uit	  elkaar.	  
Boodschappen	  doen	  is	  een	  avontuur!	  Een	  kuipje	  margarine	  is	  geen	  probleem	  ze	  hebben	  hier	  Rama	  van	  
Unilever.	  Maar	  hoe	  kies	  je	  een	  flesje	  azijn?	  Hoe	  noemen	  ze	  dat	  spul	  en	  als	  ze	  het	  al	  hebben	  waar	  staat	  in	  
de	  winkel?	  Deze	  problemen	  zijn	  snel	  opgelost	  wanneer	  je	  iemand,	  een	  klant	  of	  personeelslid,	  treft	  die	  
bijvoorbeeld	  Engels	  of	  Duits	  spreekt.	  	  
Vanmiddag	  troffen	  we	  een	  jonge	  winkelbediende	  die	  vroeg:	  “can	  I	  help	  you?”.	  Deze	  jongeman	  sprak	  enige	  
woorden	  Engels,	  hij	  deed	  zijn	  uiterste	  best	  om	  ons	  van	  dienst	  te	  zijn.	  Hij	  vroeg	  waar	  we	  vandaan	  kwamen	  
en	  waar	  we	  naar	  toe	  gingen.	  Dat	  heb	  ik	  hem	  verteld,	  Hij	  stak	  zijn	  bewondering	  niet	  onder	  stoelen	  of	  
banken	  toen	  wij	  hem	  van	  onze	  reis	  vertelden.	  Hij	  en	  de	  kassière	  wensten	  ons	  een	  goede	  reis,	  nadat	  hij	  
haar	  had	  verteld	  wat	  we	  van	  plan	  waren	  te	  gaan	  doen.	  Ankara	  dat	  vond	  hij	  al	  erg	  ver	  weg.	  
Ons	  diner	  hier	  in	  de	  caravan	  bestond	  uit	  gebraden	  kippenpootjes	  met	  verse	  rode	  kool	  met	  appeltjes	  en	  
een	  heerlijk	  Flanvanillepudding.	  Deze	  pudding	  komt	  van	  oorsprong	  uit	  de	  Spaanse	  keuken.	  We	  stonden	  stil	  
in	  het	  dorp	  en	  zagen	  Tineke	  en	  Joop	  aankomen	  lopen.	  We	  hebben	  even	  op	  ze	  gewacht	  en	  met	  ze	  
gesproken.	  Toen	  we	  weg	  wilden	  rijden	  werden	  onze	  auto	  omringd	  door	  jongens	  van	  de	  basisschool	  die	  
allemaal	  ons	  wilden	  laten	  horen	  dat	  ze	  hun	  naam	  konden	  vertellen	  in	  het	  Engels.	  We	  vonden	  dat	  leuk	  en	  ik	  
heb	  ze	  op	  de	  foto	  gezet.	  Vanmiddag	  hebben	  we	  verschillende	  Turkse	  mensen	  hier	  gesproken	  en	  allen	  
waren	  erg	  vriendelijk	  voor	  ons,	  van	  andere	  mede	  reisgenoten	  hebben	  we	  hetzelfde	  gehoord.	  Een	  
voorbeeld,	  bij	  een	  tankstation	  deden	  ze	  de	  autodeur	  galant	  open	  voor	  Marga	  zodat	  ze	  kon	  instappen,	  
waar	  kom	  je	  dat	  nog	  tegen	  in	  deze	  tijd.	  	  
Het	  is	  nu	  acht	  uur	  geweest	  en	  met	  de	  regelmaat	  van	  de	  klok	  zitten	  we	  recht	  omhoog	  op	  onze	  stoelen	  
omdat	  het	  zeer	  hevig	  dondert	  en	  bliksemt.	  Die	  onweersbui	  wil	  maar	  niet	  wegtrekken	  van	  boven	  ons	  
hoofd.	  De	  elektrische	  kachel	  brand	  op	  de	  laagste	  stand	  om	  de	  kilte	  wat	  te	  verdrijven	  en	  dat	  hier	  in	  Turkije	  
wie	  had	  dat	  nu	  gedacht?	  Wij	  in	  elk	  geval	  niet!	  
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Groepsfoto	  ANWB	  Kampeerreizen	  2012.	  

	  
	  
Achterste	  rij	  v.l.n.r.:	  Kees	  van	  Engelen,	  Wil	  Gerritsen,	  Dien	  Temmerman,	  Carla	  Bakker,	  Bert	  Bakker,	  Sietze	  
Nijdam,	  Kor	  Ufkes,	  Joop	  Schuijlenburg,	  	  
Middelste	  rij:	  Etienne	  Ryckier,	  Frans	  Derks,	  Annie	  Derks,	  Joop	  Versteijnen,	  Fieke	  Gerritsen,	  Cobie	  van	  
Engelen,	  bijna	  niet	  zichtbaar	  Wouter	  Hoogendoorn,	  Camile	  Temmerman,	  Allette	  Hoogendoorn,	  Willeke	  
den	  Dulk,	  Henk	  Heringa,	  Ali	  Nijdam,	  Dirk	  de	  Brabander,	  Too	  de	  Brabander,	  Harma	  Zuiderveen,	  Herman	  van	  
Beem,	  Marga	  Stek,	  Tjabering	  Stek,	  Cecile	  Huyge.	  	  
Zittend:	  Göksel	  Kaya,	  Corry	  van	  Beemd,	  Henny	  Heringa	  en	  Tineke	  Schuijlenburg.	  	  
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Vrijdag	  19	  mei	  2012.	  Selimpaşa-‐Ankara,	  526	  km.	  
Vertrek:	  08.50,	  aankomst:	  16.45.	  Zon/bewolkt.	  17-‐24	  gr.	  Brandstof:	  45	  liter,	  €78,82.Camping	  hotel	  
Esenboğa,	  Sarayköy-‐Ankara.	  	  	  
Gisterenavond	  is	  het	  rustig	  geworden	  in	  de	  lucht,	  het	  onweer	  is	  opgehouden!	  Voorlopig	  hebben	  we	  nu	  
wel	  genoeg	  onweer	  gehad.	  Gelukkig	  kunnen	  we	  zeggen	  dat	  het	  vannacht	  ook	  is	  opgehouden	  met	  regenen.	  
Toen	  we	  vanmorgen	  vertrokken	  was	  het	  half	  bewolkt,	  gewoon	  mooi	  weer	  om	  te	  rijden	  vandaag.	  
De	  eerste	  vijfentwintig	  kilometer	  was	  er	  absoluut	  weinig	  verkeer	  op	  de	  E80	  de	  grote	  weg	  naar	  Istanbul.	  
Naarmate	  we	  dichter	  bij	  de	  wereldstad	  Istanbul	  kwamen	  werd	  het	  drukker	  op	  de	  weg.	  	  
Wanneer	  we	  50	  kilometer	  hebben	  gereden	  komen	  we	  de	  eerste	  tolpoortjes	  waar	  we	  onze	  KGS	  tolkaarten	  
voor	  het	  eerst	  moeten	  gebruiken.	  Hier	  gebeurde	  weer	  iets	  bijzonders,	  we	  waren	  er	  al	  voor	  gewaarschuwd,	  
we	  legden	  de	  kaart	  op	  de	  daarvoor	  bestemde	  kaartlezer	  en	  we	  kregen	  een	  piep	  te	  horen	  en	  de	  slagbomen	  
gingen	  open.	  Wanneer	  we	  doorrijden	  horen	  we	  een	  krachtige	  sirene	  loeien	  achter	  ons,	  verder	  gebeurt	  er	  
niets!	  Dit	  komt	  doordat	  men	  in	  Turkije	  geen	  caravan	  als	  aanhanger	  kent,	  de	  sirene	  geeft	  een	  signaal	  
omdat	  er	  drie	  assen	  door	  de	  tolpoortje	  gaan.	  
In	  de	  buurt	  van	  de	  grote	  brug	  over	  de	  Bosporus,	  de	  Fafith	  Sultan	  Mehmet	  brug,	  was	  het	  druk	  maar	  het	  
leidde	  nergens	  tot	  filevorming.	  Deze	  brug	  is	  in	  1988	  geopend.	  We	  konden	  mooi	  doorrijden	  op	  onze	  
rijbaan.	  Natuurlijk	  was	  het	  wel	  goed	  opletten	  maar	  het	  was	  goed	  te	  doen	  om	  over	  deze	  gigantische	  brug	  
te	  rijden.	  Zo	  komen	  we	  aan	  op	  het	  Aziatische	  gedeelte	  van	  Turkije.	  
Langzaam	  maar	  zeker	  werd	  het	  rustiger	  met	  het	  verkeer,	  dit	  loopt	  gelijk	  op	  met	  de	  intensiteit	  van	  de	  
bebouwing	  langs	  de	  kant	  van	  de	  autoweg.	  Uiteindelijk	  hebben	  we	  een	  kleine	  honderd	  kilometer	  door	  de	  
agglomeratie	  van	  Istanbul	  gereden.	  Wanneer	  we	  buiten	  de	  stad	  rijden	  is	  de	  omgeving	  weer	  groen	  en	  hier	  
is	  het	  verkeer	  zeer	  rustig.	  
Het	  werd	  helemaal	  stil	  op	  deze	  vierbaans	  autoweg	  wanneer	  we	  een	  tunnel	  uitkomen	  en	  rechts	  van	  ons	  de	  
Golf	  van	  Izmit	  zien.	  Een	  stuk	  verder	  komen	  we	  aan	  bij	  de	  bergen	  langzaam	  maar	  zeker	  gaan	  klimmen	  naar	  
de	  Cankurtaran	  pas	  die	  1580	  meter	  hoog	  is.	  Bijna	  ongemerkt	  klimt	  de	  weg	  omhoog,	  voordat	  we	  er	  erg	  in	  
hebben	  zijn	  we	  de	  pas	  gepasseerd	  en	  begint	  de	  lange	  afdaling	  naar	  Ankara.	  	  
De	  bergen	  hier	  zijn	  anders	  dan	  waar	  ter	  wereld	  ook.	  Neem	  bijvoorbeeld	  de	  Alpen	  die	  zijn	  ook	  anders	  dan	  
de	  Pyreneeën.	  De	  bergen	  hier	  hebben	  op	  veel	  plaatsen	  zand	  kleurige	  vlekken.	  Wat	  het	  precies	  is	  wat	  deze	  
kleur	  veroorzaakt	  daar	  zijn	  we	  niet	  achter	  gekomen.	  Opvallend	  is	  verder	  dat	  bomen	  op	  de	  hellingen	  vaak	  
een	  mooie	  groene	  kleur	  hebben.	  Het	  is	  hier	  zeer	  rustig	  op	  de	  autosnelweg,	  regelmatig	  worden	  we	  
ingehaald	  door	  bussen	  die	  de	  diverse	  grote	  plaatsen	  met	  elkaar	  verbinden.	  De	  bussen	  van	  Metro	  en	  
Pamukalle	  zien	  we	  het	  vaakst,	  ze	  zijn	  zonder	  uitzondering	  allemaal	  van	  recente	  bouwjaren.	  	  
Op	  Wikipedia	  las	  ik	  dat:	  Het	  snelwegennet	  is	  vrij	  klein,	  en	  bestaat	  feitelijk	  uit	  vier	  netwerken,	  waarbij	  die	  
van	  Ankara	  en	  Istanbul	  met	  elkaar	  verbonden	  zijn,	  de	  snelwegennetten	  rond	  Izmir	  en	  in	  zuidoost	  Turkije	  
zijn	  niet	  met	  elkaar	  verbonden.	  Een	  snelweg	  heet	  een	  Otoyol	  in	  het	  Turks,	  de	  prefix	  is	  een	  "O",	  niet	  te	  
verwarren	  met	  een	  0	  (nul).	  Het	  snelwegennet	  is	  relatief	  nieuw,	  grotendeels	  gebouwd	  vanaf	  de	  jaren	  80	  en	  
omvatte	  in	  2004	  1.892	  kilometer	  snelweg.	  Het	  snelwegennet	  wordt	  uitgebreid	  met	  nog	  eens	  1.586	  
kilometer,	  hierbij	  worden	  de	  vier	  snelwegennetten	  integraal	  verbonden.	  Het	  snelwegennet	  is	  van	  hoge	  
kwaliteit	  en	  telt	  vrijwel	  overal,	  ook	  op	  het	  platteland,	  2x3	  rijstroken.	  De	  aanleg	  van	  nieuwe	  snelwegen	  is	  
door	  het	  bergachtige	  karakter	  van	  het	  land	  niet	  makkelijk	  en	  niet	  goedkoop.	  Op	  zes	  snelwegen	  wordt	  tol	  
geheven,	  voor	  doorgaand	  verkeer	  is	  vooral	  de	  snelweg	  van	  Edirne	  naar	  Ankara.	  	  
Vanavond	  hadden	  we	  lopend	  buffet	  in	  het	  vijf	  sterren	  hotel	  waar	  we	  kamperen	  op	  de	  parkeerplaats.	  Het	  
was	  een	  zeer	  goed	  buffet,	  alleen	  is	  het	  jammer	  dat	  je	  ook	  lekker	  eten	  slechts	  kort	  is	  kunt	  volhouden.	  Maar	  
er	  was	  meer	  te	  doen	  in	  de	  zalen	  van	  dit	  hotel.	  Zo	  was	  er	  een	  bruiloftsfeest	  aan	  de	  gang,	  met	  vele	  
honderden	  gasten.	  Opvallend	  waren	  de	  vele	  jonge	  vrouwen	  onder	  de	  gasten	  die	  er	  werkelijk	  schitterend	  
uitzagen	  in	  hun	  prachtige	  jurken.	  We	  konden	  alleen	  in	  de	  hal	  van	  het	  hotel	  internetten.	  De	  verbindingen	  
kwamen	  niet	  gemakkelijk	  tot	  stand,	  je	  moest	  geluk	  hebben	  om	  er	  tussen	  te	  komen.	  Net	  toen	  ik	  er	  tussen	  
zat	  en	  een	  e-‐mail	  wilde	  verzenden	  viel	  het	  licht	  uit,	  hierdoor	  viel	  de	  verbinding	  ook	  weg	  en	  heb	  verder	  
vanavond	  geen	  Internet	  verbinding	  kunnen	  maken.	  
Turkije	  beschikt	  nog	  niet	  over	  een	  efficiënt	  spoornetwerk.	  De	  hogesnelheidslijn	  Istanbul	  -‐	  Ankara	  is	  een	  
Turkse	  spoorweg	  geschikt	  voor	  hogesnelheidstreinen	  tussen	  het	  station	  Haydarpaşa	  in	  Istanbul	  en	  station	  
Ankara	  Centraal	  in	  Ankara.	  Het	  traject	  tussen	  Ankara	  en	  Eskişehir	  is	  operationeel	  sinds	  maart	  2009.	  Het	  
laatste	  stuk	  tussen	  Eskişehir	  en	  Istanbul	  is	  nog	  in	  aanbouw	  en	  wordt	  verwacht	  de	  komende	  jaren	  te	  zijn	  
voltooid.	  Ankara	  en	  Istanbul	  liggen	  hemelsbreed	  op	  450	  kilometer	  afstand	  van	  elkaar.	  	  
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Vrijdag	  19	  mei	  2012.	  Selimpaşa-‐Ankara,	  526	  km.	  

	  
Over	  deze	  brug	  over	  de	  Bosporus	  	  gingen	  we	  richting	  het	  zuiden	  	  

	  
Wegrestaurant	  tussen	  Istanbul	  en	  Ankara	  

	  
Wegrestaurant	  tussen	  Istanbul	  en	  Ankara	  
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Zaterdag	  20	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Ankara	  
Ankara	  ligt	  in	  het	  centrum	  van	  de	  provincie	  Anatolië,	  in	  het	  noorden	  van	  de	  grote	  centraal	  Anatolische	  
vlakte.	  De	  provincie	  bestaat	  overwegend	  uit	  vruchtbare	  steppen	  met	  bossen	  in	  het	  noorden	  en	  
tarwevelden.	  Vele	  volkeren	  heersten	  over	  Ankara,	  de	  Galaten	  riepen	  in	  de	  derde	  eeuw	  na	  Chr.	  Ankara	  uit	  
tot	  hun	  hoofdstad.	  Toen	  heette	  de	  stad	  Ancyra,	  wat	  anker	  betekent	  en	  wat	  één	  van	  de	  eerste	  woorden	  in	  
de	  taal	  van	  deze	  zee	  minnende	  volk	  is.	  	  
In	  de	  19e	  eeuw	  verloor	  de	  stad	  veel	  aanzien,	  het	  werd	  weer	  belangrijk	  toen	  Kemal	  Atatürk	  haar	  koos	  als	  
basis	  van	  waaruit	  hij	  de	  Onafhankelijkheidsoorlog	  leidde.	  Vanwege	  de	  rol	  die	  de	  stad	  in	  deze	  oorlog	  
speelde	  en	  strategische	  ligging	  werd	  Ankara	  op	  13	  oktober	  1923	  uitgeroepen	  tot	  hoofdstad	  van	  de	  nieuwe	  
republiek	  Turkije.	  
Als	  eerste	  bezochten	  we	  vanmorgen	  het	  Archeologisch	  museum,	  hier	  waren	  veel	  overeenkomsten	  te	  zien	  
met	  de	  vondsten	  uit	  de	  grafheuvels	  van	  de	  Thraciers	  en	  bewaard	  worden	  in	  een	  museum	  in	  Plovdiv.	  Ook	  
hier	  lagen	  van	  die	  bijzondere	  gouden	  voorwerpen,	  zeer	  klein	  en	  oh	  zo	  fijn	  bewerkt.	  Het	  is	  een	  heel	  erg	  
mooi	  museum,	  helaas	  zijn	  er	  maar	  twee	  zalen	  open	  vanwege	  een	  omvangrijke	  renovatie.	  
Een	  bezoek	  aan	  de	  Citadel	  van	  Ankara	  was	  het	  volgende	  bezoek	  dat	  we	  vandaag	  brachten.	  	  Boven	  op	  de	  
Citadel	  hadden	  een	  schitterend	  panorama	  over	  de	  stad.	  Opvallen	  is	  dat	  er	  weinig	  hoge	  flats	  waren	  hier,	  er	  
is	  hier	  veel	  laagbouw	  te	  zien.	  De	  Citadel	  heeft	  veel	  half	  ingestorte	  traditionele	  Ottomaanse	  huizen	  en	  
gebouwen.	  Verder	  op	  in	  de	  stad	  zagen	  we	  veel	  traditionele	  historische	  woningen	  ook	  waren	  hier	  veel	  
krotten	  te	  zien.	  Wat	  hier	  in	  Ankara	  overheerst	  zijn	  de	  prachtige	  moderne	  woonwijken.	  Overal	  waar	  we	  
komen	  zien	  we	  nieuwe	  woonwijken	  verschijnen,	  waar	  prachtige	  huizen	  te	  zien	  zijn	  en	  veel	  aandacht	  is	  er	  
besteed	  aan	  de	  groenvoorziening.	  Ankara	  ligt	  in	  een	  heuvelachtig	  gebied	  wanneer	  ze	  geen	  vlakke	  grond	  
meer	  hebben	  dan	  vlakken	  ze	  gewoon	  de	  heuvels	  af	  en	  maken	  het	  geschikt	  voor	  woningbouw.	  
De	  Kocatepe	  Camii	  is	  de	  grootste	  moskee	  van	  Ankara.	  Ze	  ligt	  in	  de	  Kocatepewijk,	  maar	  domineert	  het	  hele	  
stadsbeeld.	  De	  moskee	  is	  gebouwd	  tussen	  1967	  en	  1987	  naar	  een	  ontwerp	  van	  Tayla	  en	  Uluengin	  en	  
vertoont	  zestiende-‐eeuwse	  Ottomaanse	  stijlelementen. Indrukwekkende	  Kocatebe	  Camii	  moskee	  met	  een	  
meer	  dan	  prachtig	  interieur	  het	  heeft	  een	  prachtige	  verlichting	  en	  Rijk	  gekleurde	  glas	  in	  lood	  ramen.	  De	  
parkeergarage	  van	  deze	  Moskee	  wordt	  gedeeld	  met	  het	  winkelcentrum	  onder	  de	  Moskee.	  Hier	  in	  dit	  
winkelcentrum	  hebben	  we	  gegeten	  in	  een	  restaurant.	  
Dit	  buitengewone	  mausoleum	  werd	  gebouwd	  voor	  Atatürk,	  de	  vader	  van	  Turken	  en	  de	  stichter	  van	  
modern	  Turkije,	  in	  1953.	  Het	  zit	  op	  de	  bovenkant	  van	  heuvel	  Anittepe,	  die	  de	  hoofdstad	  Ankara	  
overheerst.	  Het	  Mausoleum	  is	  gemaakt	  van	  marmer	  en	  is	  een	  interessant	  mengsel	  van	  oude	  en	  moderne	  
architecturale	  stijlen.	  De	  gang	  tot	  het	  monument	  is	  langs	  een	  weg	  die	  met	  24	  leeuwen	  van	  steen	  hittite	  
wordt	  gevoerd.	  Mausoleum	  huisvest	  een	  levendige	  inzameling	  van	  memorabilia	  van	  het	  leven	  en	  het	  werk	  
van	  Atatürk,	  privé	  bibliotheek,	  documenten,	  zegels,	  muntstukken,	  boeken	  en	  auto’s.	  Het	  Mausoleum	  ligt	  
in	  een	  prachtige	  tuin	  wat	  militair	  terrein	  is	  en	  ook	  zo	  bewaakt	  word.	  	  
Kemal	  Atatürk	  is	  geboren	  in	  Thessaloníki,	  wat	  toen	  nog	  tot	  Turkije	  behoorde,	  zijn	  vader	  was	  leraar	  en	  zijn	  
moeder	  was	  huisvrouw.	  Hij	  is	  gescheiden	  geen	  kinderen.	  Zijn	  stiefdochter	  was	  de	  eerste	  vrouwelijk	  piloot	  
van	  Turkije.	  
Terug	  op	  de	  parkeerplaats	  bij	  het	  hotel	  noordoostelijke	  van	  Ankara	  is	  het	  helemaal	  duidelijk	  dat	  we	  onder	  
een	  landingsbaan	  van	  de	  Internationale	  vliegveld	  Esenboğa	  staan.	  De	  vliegtuigen	  vliegen	  laag	  over	  onze	  
hoofden	  van	  en	  naar	  het	  vliegveld,	  het	  geeft	  regelmatig	  lawaaioverlast.	  Wat	  bijzonder	  is	  hier	  op	  dit	  
parkeerterrein	  is	  de	  bewaker.	  Deze	  bewaker	  is	  erg	  vriendelijk	  en	  attent	  voor	  ons	  hij	  wilde	  vanmorgen	  
voordat	  we	  vertrokken	  dat	  ons	  hefdak	  van	  de	  caravan	  sloten	  om	  schade	  te	  voorkomen.	  We	  hebben	  deze	  
man	  graag	  een	  paar	  Lira	  gegeven	  voor	  zijn	  goede	  zorgen.	  
Aan	  het	  eind	  van	  de	  middag	  hebben	  we	  nog	  een	  biertje	  gedronken	  bij	  Henk	  en	  Henny	  samen	  met	  Fieke	  en	  
Wil.	  Gelijk	  hebben	  we	  ook	  weer	  herinneringen	  opgehaald	  aan	  onze	  gezamenlijke	  reis	  naar	  de	  Oekraïne,	  
heerlijk	  is	  dat	  toch,	  de	  Oekraïne	  reis	  is	  en	  blijft	  een	  bijzondere	  reis.	  
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Zaterdag	  20	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Ankara.	  

	  
Twee	  reliëfs	  in	  steen	  	  
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Zaterdag	  20	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Ankara.	  

	  
De	  twee	  stoere	  bewakers	  bij	  de	  ingang	  van	  het	  museum	  
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Zaterdag	  20	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Ankara.	  

	  
De	  toegang	  tot	  de	  Citadel	  van	  Ankara.	  

	  
Voorgrond	  het	  verval	  van	  de	  Citadel,	  op	  de	  achtergrond	  het	  nieuwe	  Ankara.	  

	  
Onze	  groep	  tijdens	  de	  rondleiding	  in	  de	  Citadel.	  
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Zaterdag	  20	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Ankara.	  

	  
De	  Kacatebe	  Moskee,	  Ankara.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
De	  bijzondere	  verlichting	  en	  ramen	  van	  de	  Moskee.	  Foto:	  Henk	  Heringa.	  
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Zaterdag	  20	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Ankara.	  

	  
De	  Heldenallee	  met	  de	  leeuwen	  langs	  de	  kanten.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Mausoleum	  van	  Kemal	  Atatürk.	  
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Zaterdag	  20	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Ankara	  	  

	  
Een	  camping	  onder	  de	  start-‐	  en	  landingsbaan.

	  
De	  camping	  naast	  een	  drukke	  autoweg.	  

	  
Overal	  waren	  vliegtuigen.	  	  

	  	  	  	  	   	  	  	  
Tineke	  een	  ‘blije’	  campinggast.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  bewaker	  van	  de	  camping.	  

	  
Deze	  was	  wel	  heel	  laag.	  
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Maandag	  21	  mei	  2012.	  Ankara-‐Ortahisar.	  307	  km.	  
Vertrek:	  8.30,	  aankomst:	  13.55.	  Zon/bewolkt,	  14-‐18	  gr.	  Brandstof:	  35	  liter,	  ŧ	  152.03.	  Camping:	  Kaya	  
camping	  Caravanning,	  Ortahisar.	  
Vannacht	  was	  het	  koud	  wij	  beiden	  werden	  wakker	  en	  hebben	  een	  fleece	  deken	  extra	  overgetrokken.	  
Eigenlijk	  is	  dit	  geen	  wonder	  want	  Ankara	  ligt	  op	  850	  meter	  boven	  de	  zeespiegel.	  Hier	  in	  Ortahisar	  waar	  we	  
nu	  zijn	  is	  het	  nog	  hoger	  namelijk	  1218	  meter	  boven	  de	  zeespiegel.	  We	  zullen	  de	  extra	  deken	  maar	  dicht	  bij	  
ons	  leggen	  voor	  het	  geval	  dat	  we	  de	  komende	  nachten	  koud	  worden.	  
In	  een	  boekje	  over	  Ankara	  en	  centraal-‐Anatolië	  staat	  de	  volgende	  tekst:	  De	  okerkleurige	  hoogvlakte	  
Centraal-‐Anatolië,	  doorsneden	  met	  ravijnen	  en	  gedomineerd	  door	  vulkanische	  bergen,	  vormt	  het	  hart	  van	  
Turkije.	  De	  kale	  glooiende	  steppen	  met	  graanvelden	  en	  populierenbossen	  vormen	  een	  landschap	  dat	  wordt	  
gekenmerkt	  door	  een	  overweldigende	  leegte.	  	  
De	  reis	  hier	  naar	  toe	  is	  verlopen	  zoals	  we	  dat	  graag	  zien.	  Een	  rustige	  weg	  door	  een	  zacht	  golvend	  
bergachtig	  landschap.	  De	  bergen	  die	  we	  zagen	  behoren	  waarschijnlijk	  tot	  het	  middelgebergte.	  Enige	  keren	  
moesten	  we	  flink	  klimmen,	  hier	  op	  de	  camping	  hoorden	  wij	  dat	  we	  tot	  1350	  meter	  hoog	  zijn	  geweest.	  De	  
bergen	  zijn	  in	  ieder	  geval	  niet	  hoog	  genoeg	  om	  besneeuwde	  toppen	  te	  hebben.	  Hier	  vanaf	  de	  camping	  
zien	  we	  de	  besneeuwde	  toppen	  van	  de	  Stratovulkaan	  Hasanberg	  die	  bijna	  vier	  kilometer	  hoog	  is.	  	  
Opvallend	  vandaag	  was	  dat	  we	  geen	  bossen	  hebben	  gezien	  op	  de	  hellingen.	  Over	  de	  gehele	  lengte	  van	  
onze	  reis	  niet.	  Populierenbossen	  zien	  we	  alleen	  langs	  de	  rivieren,	  we	  vragen	  ons	  af	  wat	  hier	  de	  oorzaak	  
van	  is.	  	  
Dit	  plateau	  waar	  we	  vandaag	  overheen	  reden	  was	  ooit	  de	  wieg	  van	  de	  menselijke	  beschaving.	  Er	  zijn	  
overblijfselen	  gevonden	  van	  nederzettingen	  die	  terug	  gaan	  tot	  8.000	  v.	  Chr.	  dit	  was	  het	  woongebied	  van	  
vele	  volkeren	  en	  het	  strijdgebied	  waar	  oost	  en	  west	  elkaar	  ontmoeten.	  Hier	  bevochten	  de	  Hattiërs,	  
Hettieten,	  Frygiërs,	  Galaten,	  Romeinen,	  Byzantijnen,	  Seltsjoeken	  en	  Osmanen	  elkaar	  voor	  hun	  
soevereiniteit	  en	  vestigden	  hier	  hun	  heerschappij.	  
Vanmorgen	  kregen	  we	  gelijk	  een	  routewijziging	  uitgereikt.	  Onze	  route	  begon	  bij	  het	  zwembad	  van	  het	  
hotel,	  dat	  klopt	  niet,	  want	  wij	  staan	  voor	  het	  hotel	  achter	  een	  hek,	  met	  een	  bewaker!	  Dus	  vanmorgen	  bij	  
het	  wegrijden	  moeten	  niet	  rechtsaf	  maar	  linksaf	  slaan.	  Zo	  gaan	  we	  naar	  het	  kruispunt	  met	  de	  tien	  meter	  
hoge	  voetballer	  en	  om	  daar	  de	  vierbaansweg	  te	  nemen	  naar	  Ankara.	  Daar	  moesten	  we	  na	  acht	  en	  een	  
halve	  kilometer	  rijden	  de	  afslag	  naar	  Konya	  nemen	  en	  niet	  vijfhonderd	  meter	  eerder	  bij	  de	  afslag	  Konya-‐
Istanbul.	  Dit	  was	  doorgegeven	  door	  Bert	  en	  Carla	  onze	  toeristische	  begeleiders	  aan	  Wil	  en	  Fieke	  het	  
technische	  echtpaar.	  Dit	  is	  een	  erg	  prettige	  manier	  van	  communicatie.	  Wijzigingen	  in	  het	  routeboek	  
kunnen	  zo	  snel	  worden	  doorgeven.	  
Het	  rijgedrag	  van	  de	  Turkse	  medeweggebruikers	  is	  totaal	  anders	  dan	  in	  Nederland.	  Hier	  lapt	  men	  alle	  
snelheid	  aanduidingen	  aan	  hun	  laars.	  Op	  een	  weggedeelte	  waar	  maar	  twee	  van	  de	  vier	  rijstroken	  
beschikbaar	  waren	  reden	  ze	  rustig	  op	  het	  afgesloten	  weggedeelte,	  het	  is	  voor	  ons	  echt	  niet	  te	  snappen	  dat	  
men	  zoveel	  haast	  heeft	  in	  het	  verkeer	  hier.	  Toch	  hebben	  tot	  nu	  toe	  in	  Turkije	  maar	  één	  ongeluk	  gezien,	  
dat	  was	  vanmorgen.	  Twee	  hadden	  met	  elkaar	  gebotst	  op	  de	  ander	  weghelft	  de	  ene	  lag	  in	  onze	  
rechterberm.	  Of	  er	  gewonden	  waren	  weten	  we	  niet,	  maar	  de	  schade	  leek	  ons	  aanzienlijk.	  We	  hebben	  het	  
rustig	  aan	  gedaan	  vandaag.	  De	  kilometerteller	  op	  het	  dashboard	  gaf	  bij	  ons	  aan	  ong.	  tachtig	  kilometer	  per	  
uur.	  Dit	  geeft	  ons	  een	  paar	  voordelen,	  de	  eerste	  en	  voor	  ons	  de	  belangrijkste	  reden	  is	  dat	  ook	  ik	  als	  
chauffeur	  meer	  van	  de	  omgeving	  kan	  waarnemen.	  De	  tweede	  is	  dat	  het	  benzineverbruik	  hierdoor	  ook	  
lager	  is	  in	  het	  verbruik.	  Want	  een	  liter	  benzine	  kost	  hier	   	  4,35	  een	  lira	  is	  €	  0,437	  dat	  is	  €	  1,90	  per	  liter	  en	  
aangezien	  wij	  geen	  sponsor	  willen	  zijn	  van	  de	  oliemaatschappijen	  doen	  we	  het	  rustig	  aan.	  Hierbij	  komt	  dat	  
de	  verkeersintensiteit	  hier	  van	  dien	  aard	  is	  dat	  tachtig	  kilometer	  rijden	  op	  de	  vierbaansweg	  geen	  
probleem	  is	  voor	  het	  overige	  verkeer	  en	  onze	  veiligheid.	  Regelmatig	  halen	  we	  ook	  nog	  andere	  reisgenoten	  
in,	  rijdend	  of	  zij	  staan	  op	  een	  parkeerplaats.	  
Zo	  zijn	  we	  aangekomen	  in	  Nevşehir	  waar	  we	  drie	  jaren	  geleden	  in	  een	  hotel	  logeerden.	  Dit	  hotel	  zagen	  we	  
vrijwel	  direct	  na	  het	  binnen	  rijden	  van	  deze	  stad.	  We	  hopen	  en	  verwachten	  opnieuw	  een	  aantal	  mooie	  
dagen	  in	  Cappadocië	  te	  hebben.	  Het	  begon	  hier	  goed	  op	  deze	  camping	  een	  aardige	  campingbaas,	  gratis	  
internet,	  en	  een	  zeer	  verzorgd	  toiletgebouw.	  Omdat	  er	  onweer	  en	  regen	  dreigde	  mochten	  we	  gebruik	  
maken	  van	  een	  mooie	  ruimte	  met	  banken	  en	  luie	  fauteuils	  om	  te	  genieten	  van	  een	  happy	  hour	  met	  enige	  
heerlijke	  hapjes.	  Dit	  happy	  hour	  was	  zeer	  verzorgd	  door	  Fieke	  en	  Carla,	  hulde	  aan	  deze	  twee	  dames.	  
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Maandag	  21	  mei	  2012.	  Ankara-‐Ortahisar.	  307	  km.	  

	  
Onderweg	  van	  Ankara	  naar	  Cappadocië.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Een	  parkeerplaats	  bij	  een	  benzinestation.	  
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Dinsdag	  22	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Cappadocië.	  
Deze	  dinsdag	  zullen	  we	  ons	  herinneren	  dat	  Aletta	  en	  Wout	  afscheid	  van	  ons	  hebben	  genomen,	  ze	  verlaten	  
de	  groep	  omdat	  hun	  tante	  op	  sterven	  ligt.	  Aan	  het	  begin	  van	  de	  avond	  werden	  we	  bijeen	  geroepen	  voor	  
deze	  mededeling.	  Bert,	  onze	  reisleider	  nam	  het	  woord	  en	  vertelde	  wat	  er	  aan	  de	  hand	  was,	  hierna	  kreeg	  
Wout	  het	  woord	  en	  bedankte	  ons	  voor	  het	  aangename	  gezelschap	  op	  deze	  reis.	  Wij	  allen	  hebben	  hun	  een	  
goede	  reis	  en	  veel	  sterkte	  gewenst.	  Ze	  gaan	  terug	  naar	  Alexandroúpolis	  in	  Griekenland,	  waar	  ze	  proberen	  
hun	  combinatie	  te	  stallen	  en	  van	  daar	  terug	  te	  vliegen	  naar	  Nederland	  op	  zaterdag.	  Dat	  ze	  niet	  vanuit	  
Turkije	  vertrekken	  heeft	  te	  maken	  met	  het	  in-‐	  en	  uitvoer	  van	  hun	  auto	  en	  caravan,	  soms	  kan	  dit	  wel	  
meerdere	  dagen	  duren	  voor	  de	  autoriteiten	  toestemming	  gegeven	  om	  de	  combinatie	  te	  kunnen	  
vervoeren	  naar	  Nederland.	  
Vanmorgen	  zijn	  we	  begonnen	  aan	  onze	  bezoeken	  aan	  Cappadocië.	  De	  eerste	  excursie	  was	  naar	  Kaymakli,	  
waar	  een	  ondergrondse	  stad	  is.	  Deze	  ondergrondse	  stad	  die	  is	  in	  de	  jaren	  zestig	  onder	  de	  dorpen	  Kaymakli	  
en	  Derinkuyu	  herontdekt.	  Onnodig	  te	  zeggen	  dat	  dit	  Cappadocië	  een	  overvloed	  te	  zien	  geeft	  aan	  
bezienswaardigheden	  zowel	  onder	  als	  boven	  de	  grond.	  
Hierna	  was	  Göreme	  met	  het	  openluchtmuseum	  aan	  de	  beurt	  met	  de	  rots-‐	  kerken,	  kloosters	  en	  keukens.	  
Fresco’s	  waren	  hier	  te	  bewonderen	  in	  de	  kerken,	  de	  drukte	  hier	  was	  wel	  erg	  groot	  en	  we	  hadden	  amper	  
tijd	  alle	  Fresco’s	  te	  bekijken.	  Niet	  dat	  we	  iedere	  Fresco	  uitgebreid	  willen	  bestuderen	  maar	  voor	  dat	  we	  er	  
op	  verdacht	  waren	  moesten	  we	  al	  weer	  vertrekken.	  Fotograferen	  was	  streng	  verboden	  volgens	  onze	  gids,	  
het	  vorig	  jaar	  konden	  we	  in	  alle	  rust	  fotograferen.	  	  
Jammer	  was	  het	  dat	  de	  gids	  zeer	  veel	  tijd	  uittrok	  voor	  een	  tapijtknoperij.	  Wij	  hebben	  dat	  ervaren	  als	  
kostbare	  tijd	  die	  afgetrokken	  is	  van	  onze	  reis	  naar	  en	  door	  Cappadocië,	  dit	  heeft	  ons	  meer	  dan	  twee	  uren	  
gekost!	  Wanneer	  je	  voor	  het	  eerst	  komt	  in	  een	  land	  als	  Turkije	  dan	  kunnen	  wij	  ons	  indenken	  dat	  je	  dit	  wel	  
eens	  wilt	  zien.	  Maar	  een	  beetje	  reiziger	  is	  hier	  of	  in	  een	  van	  de	  landen	  van	  het	  Middellandse	  zee	  gebied	  
geweest	  en	  heeft	  iedere	  reis	  dit	  wel	  minstens	  keer	  –moeten-‐	  zien.	  Wanneer	  gaan	  de	  touroperators	  eens	  
inzien	  dat	  dit	  niet	  in	  het	  belang	  is	  van	  hun	  clientèle,	  dit	  is	  alleen	  in	  het	  belang	  van	  de	  gids!	  
De	  lunch	  was	  echt	  goed,	  maar	  direct	  daarna	  was	  er	  een	  bezichtiging	  van	  een	  zaak	  waar	  o.a.	  diamanten,	  
goud,	  zilver	  en	  dergelijke	  werden	  verkocht.	  Dit	  samen	  met	  de	  tijd	  die	  we	  in	  de	  tapijtknoperij	  moesten	  
doorbrengen	  heeft	  deze	  zoveel	  tijd	  gekost	  dat	  we	  ons	  opgejaagd	  voelden	  op	  de	  paar	  andere	  plaatsen.	  We	  
zijn	  hier	  per	  slot	  van	  rekening	  gekomen	  om	  het	  unieke	  landschap	  van	  Cappadocië	  te	  zien.	  	  
De	  gids	  zal	  ongetwijfeld	  verklaren	  dat	  we	  het	  hele	  programma	  hebben	  gezien	  zoals	  dat	  gepubliceerd	  is.	  
Dan	  durf	  ik	  wel	  te	  stellen	  dat	  het	  geheel	  wat	  men	  ons	  heeft	  laten	  zien	  van	  het	  unieke	  landschap	  
Cappadocië	  vandaag,	  wel	  heel	  erg	  mager	  was.	  
De	  naam	  Cappadocië,	  waarvan	  de	  oorsprong	  onzeker	  is	  maar	  die	  in	  ieder	  geval	  heel	  oud	  is,	  duidde	  in	  de	  
oudheid	  een	  uitgestrekt	  gebied	  aan	  dat	  min	  of	  meer	  overeenkwam	  met	  het	  centrale	  gedeelte	  van	  de	  
Anatolische	  hoogvlakte.	  In	  ons	  tijdperk	  van	  vakantie	  en	  vrije	  tijd	  wordt	  deze	  naam	  gebruikt	  voor	  een	  veel	  
kleinere,	  toeristische	  streek,	  die	  zich	  uitstrekt	  ten	  zuiden	  van	  Kayseri,	  tussen	  Ürgüp,	  Avanos	  en	  Nevşehir.	  
Lange	  tijd	  heeft	  men	  gedacht	  dat	  het	  vulkanische	  materiaal	  dat	  Cappadocië	  bedekt,	  afkomstig	  was	  van	  de	  
vulkaan	  de	  Erciyas.	  Uit	  een	  zeer	  recente	  studie,	  uitgevoerd	  door	  onderzoekers	  van	  de	  afdeling	  
aardwetenschappen	  van	  de	  universiteit	  van	  Milaan,	  blijkt	  echter	  dat	  een	  dergelijke	  oorsprong	  
onwaarschijnlijk	  is.	  De	  Erciyas	  is	  tussen	  de	  900.000	  en	  300.000	  jaar	  geleden	  actief	  geweest,	  terwijl	  het	  
grootste	  gedeelte	  van	  de	  vulkanische	  rotsen	  van	  Cappadocië	  8	  miljoen	  jaar	  oud	  is	  en	  de	  rest	  5	  miljoen.	  
De	  oorsprong	  van	  deze	  rotsen	  moet	  dus	  in	  de	  vulkaan	  de	  Melendiz	  worden	  gezocht.	  Deze	  bevindt	  zich	  in	  
een	  ingestorte	  krater	  aan	  de	  voet	  van	  de	  vulkaan	  de	  Ceftlik.	  Beide	  hebben	  enorme	  hoeveelheden	  as	  
uitgestort	  en	  vooral	  stromen	  pyroklastisch	  gesteente.	  Deze	  stromen	  bestaan	  uit	  een	  mengsel	  van	  hete	  
gassen	  en	  resten	  vulkanisch	  gesteente.	  Na	  een	  eruptie	  verplaatsen	  ze	  zich	  met	  grote	  snelheid	  en	  vormen	  
lagen	  van	  verscheidene	  meters	  dik.	  Afhankelijk	  van	  de	  manier	  waarop	  ze	  afkoelen,	  verharden	  ze	  tot	  
tufsteen	  (ignimbrieten)	  of	  tot	  een	  harde	  gesteentelaag.	  In	  Cappadocië	  bedekken	  deze	  vulkanische	  
uitwerpingen	  een	  oppervlakte	  van	  11.000	  km2	  met	  een	  dikte	  van	  360m.	  De	  eroderende	  werking	  van	  het	  
water	  heeft	  vervolgens	  in	  deze	  laag	  diepe	  groeven	  gemaakt	  en	  de	  geïsoleerd	  staande	  rotsformaties	  
gevormd	  die	  aardpiramiden	  of	  paddenstoelrotsen	  worden	  genoemd:	  de	  harde	  deksteen	  beschermd	  
hierbij	  het	  eronder	  gelegen	  zachtere	  gesteente.	  
Door	  dit	  samenspel	  van	  water	  en	  vuur	  is	  een	  van	  de	  meest	  indrukwekkende	  landschappen	  ter	  wereld	  
ontstaan.	  Honderden	  van	  dergelijke	  rotsformaties	  rijzen	  hier	  op.	  Het	  onderste	  gedeelte	  is	  soms	  
kegelvormig,	  soms	  gedrongen	  als	  een	  islamitische	  grafzerk,	  dan	  weer	  slank,	  bijna	  fallisch	  en	  altijd	  bedekt	  
met	  een	  deksteen	  van	  harde	  lava,	  waardoor	  elke	  formatie	  eruitziet	  als	  een	  paddenstoel.	  
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Dinsdag	  22	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Cappadocië.

	  
De	  ondergrondse	  stad	  Kaymakli.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Op	  het	  hurken	  door	  de	  gangen.	  
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Dinsdag	  22	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Cappadocië.	  

	  
De	  beroemde	  Fresco’s	  in	  de	  rots	  kerken	  in	  Cappadocië.	  
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Dinsdag	  22	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Cappadocië.	  

	  
De	  beroemde	  Fresco’s	  in	  de	  rots	  kerken	  in	  Cappadocië.	  
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Dinsdag	  22	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Cappadocië.	  

	  
De	  Herenvallei,	  genoemd	  naar	  de	  vormen.	  

	  
De	  Puntmutsenvallei.	  Foto	  Henk	  Heringa	  

	  
Een	  wankele	  hoed,	  voor	  hoe	  lang	  nog?	  
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Dinsdag	  22	  mei	  2012.	  Excursie	  dag	  in	  Cappadocië.	  

	  
Gezicht	  op	  Göreme.	  

	  
Cappadocië	  op	  zijn	  mooist.	  

	  
Cappadocië	  met	  op	  de	  achtergrond	  de	  Stratovulkaan	  Haranberg.	  
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Woensdag	  23	  mei	  2012.	  Vrije	  dag.	  
Vanmorgen	  vroeg	  hebben	  verscheidene	  reisgenoten	  deelgenomen	  aan	  een	  ballonvaart.	  De	  ballonvaart	  
hier	  Cappadocië	  is	  wereldberoemd.	  Wij	  zijn	  om	  zes	  uur	  opgestaan	  om	  een	  half	  uurtje	  te	  kijken	  naar	  het	  
spektakel	  hier	  voor	  ons	  in	  de	  lucht	  van	  waarschijnlijk	  zo	  iets	  dan	  een	  kleine	  honderd	  grote	  
heteluchtballonnen.	  Een	  fascinerend	  gezicht	  was	  dit.	  Sommige	  ballonnen	  hingen	  tussen	  de	  bergen	  
compleet	  stil	  in	  de	  lucht,	  terwijl	  anderen	  die	  hoger	  zaten	  door	  de	  lucht	  snelden.	  Het	  was	  jammer	  dat	  we	  
alleen	  foto’s	  konden	  maken	  van	  het	  spektakel	  terwijl	  de	  zon	  nog	  niet	  op	  de	  ballonnen	  scheen.	  Zonder	  
uitzondering	  waren	  alle	  deelnemers	  aan	  de	  ballonvaart	  laaiend	  enthousiast	  over	  hun	  ervaringen	  na	  
afloop.	  
Na	  de	  koffie	  zijn	  we	  met	  onze	  auto	  in	  noordelijke	  richting	  gereden,	  langs	  verschillende	  plaatsen	  bekende	  
en	  onbekende	  plekken	  voor	  ons.	  Het	  was	  dorpjes	  in	  en	  dorpjes	  uit	  al	  dan	  niet	  toeristisch.	  Dit	  lukraak	  rond	  
rijden	  is	  leuk	  want	  op	  de	  meest	  onverwachte	  momenten	  kun	  je	  voor	  verrassingen	  komen	  te	  staan	  in	  dit	  
landschap.	  Zo	  lukraak	  er	  door	  heen	  trekken	  daar	  is,	  volgens	  ons,	  Cappadocië	  zeer	  geschikt	  voor.	  
Vanmiddag	  hebben	  we	  niets	  anders	  gedaan	  dan	  vanmorgen	  we	  zijn	  eerst	  richting	  Ürgüp	  gereden,	  we	  zijn	  
verschillende	  keren	  gestopt	  om	  een	  paar	  foto’s	  te	  maken.	  Ook	  nu	  werden	  weer	  verrast	  door	  het	  
bijzondere	  landschap.	  
Toen	  we	  terug	  reden	  zagen	  we	  een	  pijl	  met	  daarop	  gedrukt:	  “View	  Point”.	  Deze	  aanwijzing	  zijn	  we	  
gevolgd.	  De	  plek	  die	  nu	  te	  zien	  kregen	  is	  uit	  de	  verte	  te	  zien	  vanaf	  de	  camping.	  Het	  bijzondere	  zit	  hem	  hier	  
in	  de	  “paddenstoelen”	  en	  de	  kleuren	  van	  de	  aarde.	  Een	  heel	  breed	  scala	  van	  pastelachtige	  kleuren	  is	  hier	  
te	  zien,	  echt	  heel	  bijzonder.	  Het	  licht	  hier	  is	  helder	  wit/geel.	  Wat	  de	  kleuren	  sterk	  accentueert.	  
We	  waren	  drie	  jaar	  geleden	  al	  onder	  de	  indruk	  van	  Cappadocië	  nu	  maakt	  de	  verwondering	  plaats	  voor	  de	  
bewondering.	  We	  zijn	  onder	  de	  indruk	  van	  wat	  we	  vandaag	  hebben	  gezien.	  	  
Onderweg	  naar	  Zelve,	  één	  van	  vele	  bezienswaardige	  plaatsjes	  hier,	  hebben	  ergens	  in	  een	  dorpje	  
boodschappen	  gedaan.	  Dat	  is	  niets	  bijzonders,	  ik	  bleef	  bij	  de	  auto,	  want	  er	  mag	  niet	  geparkeerd	  worden	  
voor	  de	  winkel.	  Terwijl	  ik	  naast	  de	  auto	  stond	  begroette	  een	  plantsoenwerker	  mij	  in	  het	  Nederlands.	  We	  
hebben	  een	  praatje	  gemaakt,	  hij	  vertelde	  mij	  dat	  hij	  voldoende	  geld	  verdiend	  had	  in	  vijf	  jaar	  in	  Nederland	  
om	  hier	  een	  goed	  huis	  voor	  zijn	  gezin	  te	  kunnen	  kopen.	  Hij	  vertelde	  verder	  dat	  hij	  graag	  in	  Nederland	  
terug	  komt,	  om	  zijn	  Nederlandse	  vrienden	  te	  bezoeken.	  
Wat	  ons	  ook	  regelmatig	  overkomt	  onderweg	  is,	  dat	  men	  ons	  luid	  toeterend	  voorbij	  rijdt	  en	  enthousiast	  
naar	  ons	  zwaait.	  Wanneer	  we	  Turken	  spreken,	  wat	  gebeurt	  in	  Nederlands,	  Duits	  of	  Engels	  dan	  komt	  steeds	  
weer	  de	  geweldige	  vriendelijkheid	  en	  gastvrijheid	  van	  hen	  naar	  voren.	  Turkije	  is	  een	  prettig	  land	  om	  te	  
reizen.	  Bovendien	  is	  het	  een	  mooi	  land,	  dat	  voor	  ons	  als	  toerist	  veel	  interessante	  aspecten	  heeft.	  	  
Vanavond	  zijn	  we	  naar	  een	  ceremonie	  van	  dansende	  Derwisjen	  geweest.	  Onze	  verwachtingen	  waren	  hoog	  
gespannen	  want	  de	  toegangsprijs	  was	  €	  20,	  -‐	  per	  persoon.	  Lopende	  konden	  we	  naar	  de	  zaal	  waar	  de	  
‘voorstelling’	  werd	  gegeven.	  Onze	  gids	  vertelde	  dat	  hij	  een	  verrassing	  voor	  ons	  had	  deze	  avond.	  Niet	  dat	  
we	  door	  zijn	  opmerking	  plotseling	  nog	  nieuwsgieriger	  waren.	  We	  mogen	  wel	  stellen	  dat	  ons	  
verwachtingen	  voor	  de	  avond	  nog	  een	  stukje	  naar	  boven	  werden	  bijgesteld.	  De	  verrassing	  was	  dat	  we	  niet	  
door	  de	  hoofdingang	  binnen	  mochten	  maar	  door	  een	  achteringang!	  Eerst	  mochten	  we	  over	  een	  ‘paadje’	  
lopen,	  eigenlijk	  was	  het	  een	  beetje	  klauteren,	  om	  bij	  de	  deur	  van	  een	  lange	  gang	  te	  komen.	  Deze	  gang	  is	  
uitgehouwen	  in	  de	  heuvels	  en	  komt	  uit	  in	  een	  ronde	  zaal	  met	  nissen.	  De	  lange	  gang	  is	  hier	  en	  daar	  
verlicht,	  tot	  het	  midden,	  juist	  in	  het	  midden	  waar	  de	  vloer	  iets	  naar	  beneden	  gaat	  was	  het	  aarde	  donker.	  
Twee	  dames	  uit	  ons	  gezelschap	  grepen	  mij	  vast	  om	  enige	  vastigheid	  te	  hebben.	  Deze	  gang	  was	  werkelijk	  
een	  verrassing,	  maar	  beslist	  geen	  aardige	  verrassing.	  	  
Aangekomen	  in	  de	  ronde	  zaal	  kregen	  we	  nog	  een	  verrassing	  te	  horen.	  Na	  afloop	  van	  de	  voorstelling	  
mochten	  wij	  vragen	  gaan	  stellen	  aan	  de	  leider	  van	  het	  gezelschap,	  dat	  had	  onze	  gids	  exclusief	  voor	  ons	  
geregeld.	  De	  leider	  draagt	  de	  titel:	  Meester.	  De	  muziek	  die	  we	  hoorden	  kenden	  we	  niet.	  Het	  klonk	  wat	  
geheimzinnig.	  Om	  vijf	  minuten	  over	  zes	  begon	  de	  voorstelling.	  Er	  kwamen	  vier	  muzikanten	  op	  en	  zes	  
dansers	  in	  hun	  traditionele	  kledij.	  De	  muziekgroep	  en	  de	  dansers	  namen	  hun	  plaats	  in	  en	  de	  voorstelling	  
begon.	  Ik	  beken	  eerlijk	  dat	  ik	  het	  knap	  vond	  hoe	  die	  zes	  mannen,	  Derwisjen,	  ronddraaiden	  en	  dat	  minuten	  
lang	  bleven	  doen,	  hier	  moet	  een	  grote	  mate	  van	  beheersing	  achter	  zitten.	  Om	  precies	  kwart	  voor	  zeven	  
was	  de	  voorstelling	  afgelopen.	  Er	  was	  ons	  verteld	  dat	  deze	  voorstelling	  een	  uur	  zou	  duren,	  deze	  
voorstelling	  heeft	  slechts	  veertig	  minuten	  geduurd!	  
Na	  even	  gewacht	  te	  hebben	  hadden	  wij	  het	  exclusieve	  recht	  om	  de	  Meester	  vragen	  te	  mogen	  stellen.	  Dit	  
deed	  hij	  keurig	  en	  deskundig,	  denken	  wij.	  Hierna	  konden	  we	  naar	  boven	  gaan	  en	  een	  zoet	  drankje	  drinken,	  
dat	  is	  gebruikelijk,	  vertelde	  onze	  gids.	  Blijft	  over	  de	  vraag,	  was	  deze	  voorstelling	  de	  €	  20,	  -‐	  waard	  of	  niet.	  
Wij	  zijn	  daar	  duidelijk	  over,	  wij	  kregen	  geen	  waar	  voor	  ons	  geld.	  Hooguit	  was	  dit	  leuk	  om	  het	  een	  keer	  te	  
zien	  maar	  niet	  voor	  zoveel	  geld,	  dit	  was	  gewoon	  toeristen	  geld	  uit	  de	  zak	  kloppen.	  	  
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Woensdag	  23	  mei	  2012.	  Vrije	  dag.

	  
Ballonnen	  gezien	  vanaf	  de	  camping.	  

	  
Het	  Kizilçukur	  landschap	  

	  
Ceremonie	  van	  dansende	  Derwisjen.	  
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Donderdag	  24	  mei	  2012,	  Vrije	  dag.	  
Deze	  begon	  gewoon	  als	  ieder	  vrije	  dag,	  met	  dien	  verstande	  dat	  we	  met	  smaak	  ons	  ontbijt	  hebben	  
opgegeten.	  Want	  het	  brood	  dat	  we	  hier	  kopen	  is	  zo	  verschrikkelijk	  lekker,	  dat	  we	  graag	  een	  plakje	  extra	  
daarvan	  nemen.	  
Om	  half	  tien	  zijn	  we	  gestart	  met	  nagenoeg	  de	  hele	  groep	  voor	  een	  wandeling	  van	  anderhalf	  uur	  door	  een	  
dal	  naast	  de	  camping,	  onder	  leiding	  van	  de	  campingbaas.	  Deze	  man	  spreekt	  voortreffelijk	  Duits	  bijna	  
accentloos.	  Hij	  liep	  niet	  alleen	  als	  een	  gids	  voor	  ons	  uit,	  maar	  gaf	  ons	  ook	  veelvuldig	  uitleg	  over	  de	  
geschiedenis	  van	  Cappadocië.	  Regelmatig	  attendeerde	  hij	  ons	  op	  struiken	  die	  hier	  groeien.	  Zo	  wist	  hij	  te	  
vertellen	  dat	  de	  Hetieten	  hier	  de	  wijnstok	  als	  eerste	  hebben	  gepoot,	  ook	  zagen	  we	  bloemen	  die	  de	  
bruidjes	  vele	  eeuwen	  geleden	  al	  in	  hun	  hand	  droegen.	  De	  man	  was	  een	  interessante	  spreker	  maar	  ook	  
hadden	  wij	  de	  indruk	  dat	  hij	  een	  betrokken	  spreker	  was.	  De	  route	  voeren	  ons	  langs	  kleine	  stroompjes	  door	  
natuurlijke	  tunnels	  en	  prachtige	  natuur.	  
Wij	  beschouwen	  deze	  wandeling	  als	  het	  hoogtepunt	  van	  onze	  reis	  door	  Cappadocië.	  Met	  een	  bus	  werden	  
die	  mensen	  terug	  gebracht	  naar	  de	  camping	  die	  het	  tot	  hier	  genoeg	  vonden.	  De	  anderen	  zijn	  nog	  
anderhalf	  uur	  doorgewandeld.	  	  
Om	  half	  twee	  stond	  er	  een	  touringcar	  klaar	  die	  ons	  naar	  een	  restaurant	  bracht	  in	  Ortahişar.	  Hier	  werd	  ons	  
een	  traditionele	  Turkse	  maaltijd	  geserveerd.	  Hoogtepunt	  van	  dit	  diner	  was	  dat	  het	  hoofdgerecht	  in	  stenen	  
potjes	  zat,	  die	  afgedekt	  waren	  met	  deeg.	  Deze	  koppen	  mochten	  verschillende	  reisgenoten	  er	  afslaan	  met	  
de	  stompe	  kant	  van	  een	  slagersbijl.	  
Na	  deze	  lunch	  hebben	  we	  onze	  auto	  gepakt	  en	  zijn	  naar	  Ürgüp	  gereden.	  De	  stad	  Ürgüp	  is	  het	  middelpunt	  
van	  deze	  kunstzinnige	  streek.	  In	  deze	  stad	  is	  te	  zien	  dat	  veel	  woningen	  grafkelders	  zijn	  geweest	  die	  door	  
de	  huidige	  bewoners	  in	  beslag	  zijn	  genomen.	  Rondom	  Ürgüp	  liggen	  de	  belangrijkste	  toeristische	  attracties	  
van	  Cappadocië.	  Op	  de	  eerste	  plaats	  komt	  de	  vallei	  van	  Göreme,	  waar	  we	  op	  de	  camping	  staan.	  Het	  is	  de	  
vroegere	  kloosterplaats	  van	  Korama,	  die	  genoemd	  wordt	  in	  de	  akten	  van	  de	  Heilige	  Hieron,	  afkomstig	  uit	  
het	  naburige	  Avcilar.	  Talloze	  kluizenaarswoningen,	  kerkjes	  en	  kapelletjes	  liggen	  verspreid	  over	  deze	  vallei.	  
Van	  de	  tweeëndertig	  geregistreerde	  rots	  kapellen	  behoren	  sommige,	  zoals	  de	  Yilanli	  Kilise	  en	  de	  Karanlik	  
Kilise,	  tot	  de	  meest	  waardevolle	  van	  heel	  Cappadocië.	  De	  Tokali	  Kilise	  is	  de	  grootste	  en	  misschien	  de	  
meest	  interessante.	  De	  middenbeuk	  is	  trapeziumvormig	  en	  heeft	  een	  tongewelf;	  de	  schilderingen	  zijn	  uit	  
de	  tijd	  van	  Nicephorus	  Focas	  (eind	  10de	  eeuw)	  en	  geven,	  in	  chronologische	  volgorde,	  taferelen	  uit	  het	  
leven	  van	  Christus	  te	  zien.	  Rondom	  de	  vallei	  liggen	  El	  Nazar	  en	  Firkaben,	  waar	  zich	  nog	  meer	  boeiende	  rots	  
kerken	  bevinden.	  Het	  dorpje	  Ortahisar	  ligt	  aan	  de	  voet	  van	  een	  uitgeholde	  rots	  die	  veel	  lijkt	  op	  die	  van	  
Uchisar.	  
Het	  merendeel	  van	  de	  rots	  kerken	  is	  dus	  in	  de	  11de	  eeuw	  beschilderd.	  De	  schilderingen	  zijn	  over	  het	  
algemeen	  aangebracht	  op	  een	  pleisterlaag.	  Maar	  de	  tijd,	  de	  grote	  temperatuurverschillen	  als	  gevolg	  van	  
het	  klimaat,	  en	  allerlei	  binnengedrongen	  stoffen	  hebben	  tot	  gevolg	  dat	  de	  pleisterlaag	  van	  de	  rots	  loslaat	  
en	  ook	  de	  verf	  van	  de	  pleisterlaag.	  Deze	  natuurlijke	  factoren	  worden	  nog	  aangevuld	  met	  de	  rook	  van	  de	  
talloze	  kaarsen	  en	  de	  graffiti	  die	  door	  de	  eeuwen	  heen	  door	  vandalen	  zijn	  aangebracht.	  Ten	  slotte	  komen	  
er	  door	  het	  toerisme	  steeds	  meer	  mensen,	  een	  half	  miljoen	  per	  jaar,	  wat	  schadelijk	  is	  voor	  de	  fresco's. 
Waarom	  gingen	  wij	  naar	  Ürgüp,	  daar	  werkt	  namelijk	  een	  bijzondere	  kapper.	  Ürgüp	  ligt	  tien	  kilometer	  van	  
de	  camping	  vandaan.	  Eerst	  heb	  ik	  een	  poosje	  zitten	  wachten	  in	  de	  kappersstoel,	  de	  kapper	  moest	  eerst	  
nog	  een	  sigaret	  roken.	  Ik	  werd	  behoorlijk	  kort	  geknipt	  was	  mijn	  oordeel	  tijdens	  het	  knippen.	  Hierna	  werd	  
mijn	  haar	  geföhnd	  en	  werd	  een	  gezichtsmasker	  gezet.	  Vervolgens	  werd	  mijn	  haar,	  hoofdhuid	  en	  gezicht	  
gewassen	  en	  gemasseerd.	  Bijzonder	  was	  het	  toen	  de	  kapper	  de	  haren	  uit	  de	  oren	  brandde	  met	  een	  lange	  
houten	  stokje	  gedoopt	  in	  spiritus.	  
De	  nabehandeling	  was	  echt	  apart,	  de	  kapper	  gebruikte	  diverse	  soorten	  lotion	  en	  crème	  op	  mijn	  haar,	  
gezicht,	  armen	  en	  handen	  om	  die	  te	  masseren.	  Net	  toen	  ik	  dacht	  dat	  het	  klaar	  was,	  begon	  hij	  mijn	  
nekwervels	  los	  te	  maken,	  net	  als	  mijn	  arm-‐	  en	  schoudergewrichten.	  Tot	  slot	  kreeg	  ik	  een	  pak	  slaag	  op	  mijn	  
boven	  rug,	  dit	  noemt	  men	  masseren,	  heerlijk.	  Dit	  alles	  kostte	  slecht	  tien	  Lira,	  dat	  is	  nog	  geen	  €	  4,50.	  Mijn	  
begeleiders	  kregen	  koekjes	  en	  thee	  of	  koffie,	  verwennerij	  ten	  top.	  De	  gehele	  behandeling	  duurde	  één	  uur.	  
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Donderdag	  24	  mei	  2012,	  Vrije	  dag.	  

	  
De	  Stratovulkaan	  Hasanberg,	  afstand	  ong.	  25	  km.	  

	  	  	  	  	   	  
Potje	  waar	  het	  hoofdgerecht	  in	  is	  klaargemaakt	  wordt	  onthoofd.	  Aan	  tafel.	  

	  
Een	  pakezel,	  voor	  het	  restaurant.	  
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Donderdag	  24	  mei	  2012,	  Vrije	  dag.	  

	  
Wachten	  op	  dingen	  die	  komen	  gaan.	  	  

	  
Mijn	  begeleiders	  bij	  de	  kapper	  worden	  verwend.	  

	  	  	   	  
Masker	  gezet	  door	  de	  kapper.	  Haartjes	  wegbranden	  uit	  de	  oren.	  
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Vrijdag	  25	  mei	  2012.	  Zuidoost	  Turkije	  reis.	  Ong.	  600	  km	  per	  touringcar.	  
Vertrek:	  7.45,	  aankomst:	  16.50.	  Regen/zon/bewolkt.	  ****	  Hotel	  Bozdoğan,	  Adiyaman.	  
Vanmorgen	  zeiden	  we	  gekscherend	  tegen	  elkaar	  we	  gaan	  op	  schoolreisje,	  niet	  dat	  het	  zo	  voelde	  maar	  het	  
was	  toch	  anders	  vanmorgen.	  We	  vertrokken	  zonder	  onze	  auto	  en	  caravan	  van	  de	  camping.	  Raar	  eigenlijk,	  
is	  dit	  niet	  een	  beetje	  het	  schoolreisje	  gevoel?	  De	  chauffeur	  en	  gids	  en	  zijn	  stagair	  kennen	  we	  het	  is	  de	  bus	  
die	  we	  al	  eerder	  hadden	  gebruikt	  op	  dinsdag.	  Wat	  we	  wel	  ontdekt	  hebben	  is	  dat	  deze	  bus	  op	  een	  paar	  
kilometer	  van	  de	  camping	  de	  tussen	  liggende	  dagen	  geparkeerd	  stond.	  
Het	  zal	  vandaag	  een	  lange	  zit	  worden	  we	  moeten	  bijna	  zeshonderd	  kilometer	  naar	  het	  oosten	  van	  Turkije.	  
Waar	  we	  de	  komende	  twee	  nachten	  zullen	  slapen	  dat	  is	  ongeveer	  honderdvijftig	  kilometer	  van	  de	  Syrische	  
grens.	  Bovendien	  zitten	  we	  richting	  het	  gebied	  waar	  de	  PKK	  zeggenschap	  wil	  hebben.	  	  
In	  Pinarbasi	  hebben	  we	  vanmorgen	  koffie	  gedronken.	  Daar	  was	  de	  doorgaande	  weg	  afgesloten,	  naar	  de	  
gids	  ons	  vertelde,	  er	  zou	  daar	  een	  zeer	  ernstige	  auto	  ongeval	  hebben	  plaats	  hebben	  gehad,	  met	  meerdere	  
doden	  en	  gewonden.	  
Wat	  ook	  opviel	  in	  het	  gebied	  waar	  wij	  doorreden	  was	  waren	  de	  verschillende	  politie	  controles	  onderweg.	  
Ook	  zagen	  enkele	  gepantserde	  politievoertuigen,	  compleet	  met	  agenten	  in	  gevechtstenue.	  Wanneer	  je	  zo	  
een	  politieman	  ziet	  geeft	  dat	  ons,	  geen	  veilig	  gevoel.	  We	  weten	  nu	  zeker	  dat	  we	  reizen	  in	  een	  ander	  
gebied,	  waar	  het	  anders	  toe	  gaat	  dan	  bij	  ons	  in	  Nederland.	  
Sinds	  vanavond	  weten	  we	  dat	  het	  geen	  ongeval	  was	  in	  Pinarbasi,	  maar	  een	  terroristische	  aanslag	  is	  
geweest.	  De	  berichten	  spreken	  nu	  van	  een	  gedode	  politieman	  en	  drie	  terroristen	  zijn	  gedood	  bij	  deze	  
aanslag.	  Wij	  hebben	  deze	  berichten	  over	  deze	  aanslag	  min	  of	  meer	  voor	  kennis	  aangenomen.	  Wij	  hebben	  
ons	  thuisfront,	  hierover	  ingelicht.	  
De	  reis	  hiernaar	  toe	  kunnen	  we	  om	  schijven	  dat	  we	  door	  wisselende	  landschappen	  zijn	  gereden.	  We	  
hebben	  gezien,	  een	  heuvelachtig	  landschap	  met	  veel	  landbouw	  en	  veeteelt.	  Later	  reden	  we	  door	  een	  
bergachtig	  gebied	  waar	  we	  een	  bergpas	  voorbij	  het	  stadje	  Göksun	  over	  moesten	  die	  1620	  meter	  boven	  de	  
zeespiegel	  ligt.	  Hier	  hadden	  we	  slecht	  weer,	  veel	  regen	  en	  hagelstenen.	  Op	  de	  bergen	  rondom	  ons	  lag	  wat	  
sneeuw,	  niet	  genoeg	  om	  te	  kunnen	  skiën,	  maar	  er	  lag	  genoeg	  om	  vele	  plaatsen	  wit	  te	  maken.	  
Hoe	  dichter	  we	  hier	  bij	  on	  doel	  Hotel	  Bozdoğan,	  Adiyaman	  kwamen	  zoveel	  te	  aangenamer	  werd	  het	  weer.	  
Vanmorgen	  eerst	  was	  het	  zicht	  niet	  best,	  vanmiddag	  met	  het	  heldere	  weer	  konden	  we	  ver	  kijken.	  Onze	  
lunch	  hebben	  we	  geserveerd	  gekregen	  in	  een	  restaurant	  langs	  de	  snelweg	  in	  Kahramanmaras	  heel	  erg	  
goed.	  Wat	  nagenoeg	  iedereen	  erg	  lekker	  vond	  was	  het	  gerechtje	  Turkse	  kaas	  in	  bladerdeeg.	  
Het	  diner	  was	  vanavond	  in	  het	  restaurant	  hier	  in	  het	  hotel	  Bozdoğan.	  Hier	  hadden	  ze	  een	  buffet	  voor	  ons	  
klaar	  gemaakt,	  het	  wordt	  wat	  saai,	  maar	  het	  is	  gelukkig	  niet	  anders,	  ook	  dit	  buffet	  heeft	  ons	  goed	  
gesmaakt.	  Het	  eten	  tijdens	  deze	  reis	  is	  voortreffelijk.	  
Vanavond	  hebben	  we	  een	  tijd	  lang	  in	  de	  bar	  gezeten	  met	  een	  aantal	  reisgenoten.	  Wat	  nu	  anders	  was	  dat	  
wanneer	  iemand	  iets	  sterker	  bestelde	  dan	  een	  biertje	  van	  het	  merk	  Efes,	  je	  behoorlijk	  lang	  moest	  wachten	  
voordat	  de	  bestelling	  werd	  gebracht,	  het	  moest	  uit	  het	  ander	  gebouw	  komen.	  	  
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Vrijdag	  25	  mei	  2012.	  Zuidoost	  Turkije	  reis.	  Ong.	  600	  km	  per	  touringcar	  

	  
Stratovulkaan	  Hasanberg	  in	  de	  wolken.	  

	  
Regenbui	  op	  komst.	  

	  
Regen	  en	  hagel	  in	  de	  bergen.	  
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Vrijdag	  25	  mei	  2012.	  Zuidoost	  Turkije	  reis.	  Ong.	  600	  km	  per	  touringcar	  

	  
Flats	  met	  warm	  water	  voorzieningen	  op	  het	  dak.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Een	  straat	  in	  Adiyaman.	  
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Zaterdag	  26	  mei	  2012.	  Excursiedag.	  
Het	  programma	  van	  vandaag	  is	  vanmorgen	  helemaal	  anders	  gelopen	  dan	  dat	  op	  papier	  staat.	  We	  konden	  
volgens	  onze	  gids	  niet	  naar	  de	  Christelijke	  Arami	  kerk	  om	  daar	  met	  de	  gelovigen	  in	  gesprek	  te	  gaan	  omdat	  
er	  een	  dienst	  aan	  de	  gang	  was.	  Hierop	  heeft	  de	  gids	  samen	  met	  onze	  reisleider	  besloten	  om	  dit	  onderdeel	  
te	  laten	  passeren	  en	  de	  rest	  van	  de	  excursie	  van	  onze	  programma	  voort	  te	  zetten.	  Dit	  betekent	  voor	  ons	  
dat	  we	  vandaag	  de	  Atatürk	  stuwdam	  gaan	  zien	  in	  plaats	  van	  morgen.	  (Volgens	  mij	  komen	  we	  morgen	  daar	  
langs).	  Het	  werd	  een	  busrit	  van	  anderhalf	  uur	  heen	  en	  anderhalf	  uur	  terug	  en	  nog	  een	  ruim	  half	  uur	  om	  de	  
dam	  te	  bezichtigen	  vanaf	  een	  uitkijkpost.	  Aan	  onze	  gids	  hebben	  we	  nog	  gevraagd	  of	  we	  op	  de	  terugweg	  
even	  zouden	  kunnen	  stoppen	  bij	  een	  één	  persoonssteenbakkerij	  direct	  naast	  de	  weg,	  helaas	  heeft	  hij	  dat	  
niet	  gehonoreerd.	  
Terug	  gekeerd	  bij	  het	  hotel	  stapten	  we	  over	  in	  drie	  busjes	  hiermee	  gingen	  we	  naar	  de	  berg	  Nimrod.	  
De	  eerste	  stop	  was	  bij	  het	  Akel	  restaurant	  dat	  ligt	  aan	  een	  stuwmeer.	  Hier	  hebben	  we	  de	  lunch	  gebruikt	  
we	  aten	  onder	  andere	  een	  voortreffelijke	  vis.	  Het	  personeel	  dat	  hier	  werkt	  was	  zeer	  gemotiveerd	  en	  
prettig	  in	  de	  bediening.	  
Nadat	  we	  weer	  ingestapt	  zijn	  gaat	  het	  in	  de	  richting	  van	  de	  berg	  Nimrod	  zeggen	  wij	  in	  Turkije	  heet	  deze	  
berg:	  Nemrut	  Dağı	  het	  staat	  vermeld	  op	  het	  werelderfgoedlijst	  en	  ligt	  in	  Oost-‐Anatolië,	  in	  de	  Turkse	  
provincie	  Adıyaman.	  Met	  2150	  meter	  is	  het	  de	  hoogste	  berg	  van	  het	  noordelijke	  Tweestromenland	  
(Mesopotamië).	  Op	  de	  top	  van	  de	  berg,	  in	  een	  vijftig	  meter	  hoge	  grafheuvel	  in	  de	  vorm	  van	  een	  piramide,	  
is	  waarschijnlijk	  koning	  Antiochus	  Theos	  (69	  -‐	  40	  v.	  Chr.)	  van	  Kommagene	  begraven.	  Voor	  de	  grafheuvel	  
staat	  een	  complex	  met	  kolossale	  stenen	  sculpturen	  van	  koning	  Antiochus	  zelf,	  geflankeerd	  door	  twee	  
leeuwen,	  twee	  adelaars	  en	  verscheidene	  Griekse,	  Armeense	  en	  Perzische	  goden,	  zoals	  Zeus,	  Tyche	  en	  
Mithras.	  Rondom	  de	  grafheuvel	  liggen	  de	  stenen	  hoofden	  van	  de	  beelden.	  Met	  de	  busjes	  werden	  we	  naar	  
een	  soort	  restaurant	  gebracht	  en	  van	  daar	  moesten	  we	  naar	  boven	  zien	  te	  klimmen.	  Het	  uitzicht	  op	  de	  top	  
van	  de	  Nimrod	  deed	  mij	  sterk	  denken	  aan	  de	  Mont	  Ventoux	  in	  Zuid-‐Frankrijk.	  (Die	  lastige	  berg	  die	  zo	  
moeilijk	  is	  op	  te	  fietsen).	  Deze	  berg	  was	  moeilijk	  op	  te	  lopen!	  Ik	  dacht	  er	  aan	  om	  op	  te	  geven	  toen	  ik	  
stemmen	  hoorde.	  Nadat	  ik	  rondkeek	  zag	  ik	  dat	  ik	  op	  een	  steen	  zat	  die	  op	  drie	  meter	  lager	  dan	  het	  plateau	  
lag.	  Met	  nog	  drie	  meter	  te	  gaan,	  zat	  ik	  te	  denken	  aan	  opgeven.	  Ik	  had	  dus	  naar	  beneden	  gekeken	  en	  niet	  
naar	  voren,	  want	  als	  je	  naar	  voren	  kijkt	  weet	  je	  waar	  je	  bent.	  
Ik	  had	  weinig	  tijd	  om	  weer	  bij	  te	  komen,	  toen	  de	  gids	  een	  langdradig	  verhaal	  begon	  af	  te	  steken	  over	  wat	  
we	  hier	  zagen.	  Ik	  kon	  met	  geen	  mogelijkheid	  vat	  krijgen	  op	  de	  informatie	  die	  hij	  gaf.	  Achteraf	  vind	  ik	  dit	  
vreemd	  want	  ik	  had	  van	  te	  voren	  thuis	  opgezocht	  wat	  deze	  grafheuvel	  en	  de	  beeldhouwwerken	  
betekenden.	  Na	  zijn	  langdurige	  uitleg	  ben	  ik	  mijn	  gang	  gegaan	  en	  heb	  een	  aantal	  foto’s	  gemaakt.	  Eerder	  
dan	  ik	  verwachtte	  moesten	  we	  al	  weer	  verder	  naar	  de	  oostzijde,	  waar	  ook	  enkele	  beelden	  stonden.	  
Na	  een	  spectaculaire,	  in	  moeilijkheidsgraad,	  beklimming	  van	  de	  berg	  Nimrod	  kwam	  een	  afdaling	  wat	  een	  
eitje	  was	  eigenlijk	  een	  kleine	  teleurstelling	  was	  het.	  Maar	  zeker	  is	  het	  uitzicht	  wat	  we	  hadden	  mede	  
veroorzaakt	  voor	  het	  heldere	  weer,	  was	  eveneens	  spectaculair.	  Onze	  vergezichten	  reikten	  boven	  
tientallen	  kilometers	  ver.	  Het	  was	  jammer	  dat	  we	  daar	  niet	  de	  ondergaande	  zon	  te	  zien	  kregen	  wat	  wel	  in	  
Tips	  voor	  Trips	  stond.	  Volgens	  onze	  gids	  zou	  het	  allemaal	  te	  laat	  worden!	  In	  het	  boek	  Tip	  voor	  Trips	  stond	  
dat	  de	  zon	  onderging	  om	  +/-‐	  18.00	  uur,	  dit	  bleek	  veel	  later	  te	  zijn.	  Ik	  vraag	  mij	  nog	  steeds	  af	  waarom	  neem	  
je	  zoiets	  dan	  in	  het	  programma	  op.	  In	  het	  boek	  Tip	  voor	  Trips	  staat	  nog	  iets	  direct	  achter,	  de	  
zonsondergang:	  *	  Rond	  09.00	  vertrek	  en	  ongeveer	  aankomst	  19.30	  uur.	  Ik	  vraag	  mij	  af	  hoe	  had	  dit	  
gemoeten.	  
Met	  kromme	  tenen	  heb	  ik	  de	  reis	  naar	  beneden	  gemaakt.	  Ik	  dacht	  dat	  ik	  wel	  iets	  gewend	  was	  om	  te	  rijden	  
in	  de	  bergen,	  maar	  hoe	  deze	  chauffeurs	  van	  de	  bussen	  dat	  deden,	  daar	  is	  mijn	  manier	  van	  in	  de	  bergen	  
rijden	  kinderwerk	  bij.	  Ze	  reden	  voortvarend	  en	  met	  gezwinde	  snelheid	  de	  berg	  af!	  Er	  mankeerde	  niets	  aan,	  
dat	  niet,	  maar	  wij	  komen	  toch	  van	  het	  platteland	  en	  dat	  is	  anders.	  
	  Op	  een	  bepaald	  moment	  kwamen	  we	  op	  een	  stuk	  weg	  waar	  aan	  gewerkt	  werd.	  Het	  wegdek	  lag	  bezaaid	  
met	  kleine	  steenbrokken.	  Men	  brak	  de	  berg	  weg	  om	  ruimte	  te	  creëren	  voor	  een	  bredere	  weg.	  Na	  het	  
nemen	  van	  een	  volgende	  bocht	  zagen	  we	  waar	  ze	  de	  brokstenen	  van	  de	  berg	  hadden	  neer	  gegooid,	  op	  de	  
weg	  een	  stuk	  lager.	  Ze	  kieperden	  de	  zooi	  gewoon	  over	  de	  rand,	  daar	  stond	  een	  shovel	  die	  de	  brokstukken	  
opnieuw	  van	  de	  berg	  afduwde.	  De	  slechte	  weg	  die	  hierdoor	  ontstond,	  waar	  de	  stenen	  en	  rotsen	  eerst	  af	  
moesten,	  voordat	  wij	  er	  langs	  konden.	  Toen	  wij	  daar	  arriveerden	  werd	  onmiddellijk	  de	  shovel	  ingezet	  om	  
de	  weg	  enigszins	  schoon	  te	  maken	  zodat	  wij	  er	  langs	  konden.	  
Hierna	  konden	  we	  onze	  weg	  vervolgen	  naar	  het	  zomerpaleis	  van	  Arsemia,	  dat	  was	  in	  de	  zomer	  hoofdstad	  
van	  het	  Commagene	  Koninkrijk.	  Door	  de	  ligging	  in	  de	  bergen	  werd	  het	  al	  snel	  een	  militair	  bolwerk	  en	  de	  
plek	  van	  een	  mausoleum	  en	  religieus	  centrum.	  Hierna	  bezochten	  nog	  een	  Romeinse	  brug	  en	  later	  zagen	  
nog	  een	  bijzondere	  grafheuvel,	  bij	  het	  laatste	  bezoek	  had	  ik	  geen	  puf	  meer	  en	  heb	  rustig	  rondgekeken.	  
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De	  Eufraat	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
De	  Atatürk	  stuwdam,	  links	  de	  krachtcentrale,	  rechts	  de	  overloop.	  
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Zaterdag	  26	  mei	  2012.	  Excursiedag.	  

	  
Veerpont	  over	  het	  stuwmeer	  

	  
Eten	  aan	  de	  oever	  van	  een	  stuwmeer.	  

	  
Lunch:	  gebakken	  tomaat,	  ui,	  aubergine,	  gemengde	  salade	  en	  gebakken	  Regenboog	  forel.	  
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De	  weg	  naar	  de	  berg	  Nimrod.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Wil	  en	  Herman	  beklimmen	  de	  berg	  Nimrod.	  
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Zaterdag	  26	  mei	  2012.	  Excursiedag.

	  
	  
Op	  de	  top	  de	  berg	  Nimrod	  staat	  een	  monumentale	  combinatie	  van	  heiligdom	  en	  graf.	  Het	  werd	  gebouwd	  
door	  de	  laat	  Hellenistische	  koning	  Antiochus	  I	  Theos	  (69-‐36	  voor	  Christus)	  van	  Commagene	  als	  een	  teken	  
van	  zijn	  contract	  met	  de	  goden.	  De	  Hierothesion	  moet	  het	  centrum	  van	  een	  nieuwe	  godsdienst	  gesticht	  
door	  hem,	  de	  zijn	  Perzische	  en	  Griekse	  mythologie	  verenigd.	  Antiochus	  zelf	  was	  kort	  na	  zijn	  kroning,	  de	  
bijnaam	  Theos	  (God),	  een	  en	  een	  deel	  van	  de	  Hellenistische	  heerser	  cult,	  zeer	  ongebruikelijk	  was	  de	  zelf	  
vergoddelijking.	  In	  twee	  lange	  Griekse	  inscripties	  staat,	  die	  door	  de	  Koning	  waren	  bevolen,	  zoals	  hij	  het	  
wilde	  om	  aanbeden	  te	  worden	  in	  zijn	  leven	  en	  na	  zijn	  dood.	  
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Grafheuvel	  met	  de	  enorme	  zittende	  beelden	  op	  de	  top	  van	  de	  berg	  Nimrod.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Stenen	  die	  van	  de	  berg	  afvielen.	  
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Zaterdag	  26	  mei	  2012.	  Excursie	  dag.	  

	  
Uitzicht	  bij	  de	  Arsameia	  Ruïnes	  1	  eeuw	  v.	  Chr.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  Beeld	  bij	  het	  uitzichtpunten,	  met	  zijrivier	  van	  de	  Eufraat.	  
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Arsameia	  Ruïnes	  1	  eeuw	  v.	  Chr.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Grot	  bij	  Arsameia	  ruïne.	  
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Cendere	  (Romeinse)	  brug	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Foto	  vanaf	  de	  brug	  van	  de	  rivier.	  
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Zondag	  27	  mei	  2012.	  Reisdag	  naar	  Sanlirurfa.	  
Vanmorgen	  vertrokken	  uit	  Adiyaman	  langs	  de	  stuwdam	  van	  Atatürk	  waar	  we	  nota	  bene	  gisteren	  helemaal	  
naar	  toe	  zijn	  gereden.	  Dit	  heeft	  drie	  uren	  geduurd,	  dit	  komt	  ons	  beslist	  niet	  slim	  over	  van	  de	  leiding.	  Het	  
goede	  nieuws	  van	  vandaag	  is	  dat	  de	  temperatuur	  langzaam	  maar	  zeker	  op	  loopt.	  Over	  het	  weer	  hebben	  
we	  strikt	  genomen	  niet	  te	  klagen.	  Toch	  mag	  hier	  een	  kanttekening	  bij	  geplaatst	  worden,	  we	  hebben	  nog	  
maar	  weinig	  avonden	  gehad	  dat	  we	  heerlijk	  buiten	  konden	  zitten	  om	  te	  genieten	  van	  de	  avond.	  
Het	  eerste	  bezoek	  dat	  we	  brachten	  was	  aan	  Göbekli	  Tepe	  (Navelberg)	  is	  het	  oudst	  bekende	  
tempelcomplex	  ter	  wereld,	  vele	  duizenden	  jaren	  ouder	  dan	  Stonehenge	  en	  de	  grote	  Piramide	  van	  Gizeh.	  
Het	  tempelcomplex	  is	  gelegen	  op	  het	  hoogste	  punt	  van	  een	  langgerekte	  heuvelrug	  ongeveer	  15	  km	  ten	  
noordoosten	  van	  Șanlıurfa	  (Urfa)	  in	  zuidoost	  Turkije.	  Het	  complex,	  dat	  nog	  steeds	  verder	  geëxploreerd	  
wordt	  door	  Duitse	  en	  Turkse	  archeologen,	  dateert	  uit	  het	  begin	  van	  de	  Nieuwe	  Steentijd,	  ca.	  10.000	  jaar	  
voor	  Christus.	  	  
Het	  volgende	  bezoek	  was	  aan	  Haran,	  dit	  was	  de	  stad	  waarin	  Abrahams	  familie	  zich	  vestigde	  nadat	  zij	  Ur	  in	  
Chaldeeën	  hadden	  verlaten.	  Abrahams	  vader	  Terach	  nam	  Abraham	  en	  zijn	  broer	  Nachor	  met	  zich	  mee	  
naar	  Haran	  nadat	  zijn	  zoon,	  die	  toevalligerwijs	  ook	  de	  naam	  Haran	  had,	  was	  gestorven.	  Haran	  was	  
Abrahams	  broer	  en	  de	  vader	  van	  Lot	  (Lot	  was	  Abrahams	  neef).	  Nadat	  hij	  enige	  tijd	  in	  de	  stad	  Haran	  had	  
doorgebracht,	  riep	  de	  Heer	  Abraham	  op	  om	  de	  oude	  stad	  te	  verlaten	  en	  om	  naar	  het	  land	  van	  Kanaän	  te	  
vertrekken,	  juist	  ten	  Zuiden	  van	  Haran.	  Kanaän	  zou	  zijn	  erfgoed	  worden	  en	  werd	  later	  overgeleverd	  aan	  
zijn	  afstammelingen,	  de	  Kinderen	  van	  Israël.	  Toen	  de	  tijd	  was	  aangebroken	  voor	  Izaäk,	  een	  zoon	  van	  
Abraham,	  om	  te	  huwen,	  stuurde	  Abraham	  één	  van	  zijn	  dienaren	  terug	  naar	  Haran	  om	  een	  vrouw	  voor	  
Izaäk	  uit	  te	  zoeken	  onder	  zijn	  familieleden	  die	  daar	  nog	  woonden.	  Abrahams	  zoon	  Izaäk	  trouwde	  
uiteindelijk	  met	  Rebecca,	  een	  kleindochter	  van	  Nachor.	  Toen	  Abrahams	  kleinzoon	  Jakob	  van	  zijn	  broer	  
Esau	  wegvluchtte,	  reisde	  hij	  naar	  Haran	  waar	  hij	  bij	  zijn	  oom	  Laban	  (de	  broer	  van	  Rebecca)	  woonde	  en	  
voor	  hem	  werkte.	  Daar	  werd	  hij	  verliefd	  op	  zijn	  nicht	  Rachel	  met	  wie	  hij	  later	  trouwde,	  net	  als	  met	  zijn	  
nicht	  Lea.	  Samengevat,	  de	  stad	  Haran	  werd	  de	  thuisstad	  van	  Abrahams	  familie	  nadat	  zij	  uit	  Chaldea	  waren	  
geëmigreerd.	  Het	  feit	  dat	  Abraham	  Haran	  verliet	  en	  naar	  Kanaän	  vertrok	  is	  een	  belangrijke	  gebeurtenis	  in	  
de	  Schriftteksten;	  dit	  dient	  als	  het	  eerste	  vastgelegde	  voorbeeld	  van	  Abrahams	  unieke	  vertrouwen	  op	  en	  
gehoorzaamheid	  aan	  God.	  
Onze	  indruk	  van	  Haran	  was	  dat	  wanneer	  men	  kijkt	  naar	  typische	  huizen	  van	  Haran	  zich	  gemakkelijk	  
duizend	  jaar	  terug	  geworden	  voelt	  in	  de	  tijd.	  	  
Terug	  in	  Șanlıurfa	  zagen	  langs	  de	  route	  die	  we	  reden	  heel	  veel	  afgebroken	  huizen	  langs	  de	  kant	  van	  de	  
weg,	  de	  hele	  stad	  door.	  (Men	  vertelde	  ons	  dat	  dit	  nodig	  was	  om	  de	  toename	  van	  het	  verkeer	  met	  
bezoekers	  aan	  dit	  Moslim	  heiligdom	  te	  kunnen	  verwerken.	  De	  straten	  moeten	  breder	  hier!)	  Naarmate	  we	  
dichter	  bij	  ons	  hotel	  kwamen	  werd	  het	  steeds	  drukker	  in	  het	  verkeer	  en	  op	  de	  enorme	  parkeerplaatsen.	  
Hierin	  Șanlıurfa	  is	  de	  Abrahamsgrot,	  de	  Moslims	  geloven	  dat	  hij	  hier	  is	  geboren,	  dat	  staat	  boven	  de	  ingang	  
van	  de	  grot.	  Onze	  gids	  vertelde	  ons	  dat	  in	  de	  Koran	  staat	  dat	  Abraham	  is	  geboren	  in	  Babie(lon),	  wij	  hebben	  
iets	  anders	  in	  de	  Bijbel	  staan.	  	  
Aan	  gekomen	  in	  het	  vijfsterren	  hotel	  direct	  tegenover	  het	  park	  waar	  de	  geboorte	  grot	  zich	  bevind	  konden	  
nog	  niet	  de	  kamers	  op.	  We	  zijn	  onmiddellijk	  richting	  het	  park	  gegaan	  en	  hebben	  de	  karpers	  zien	  zwemmen	  
in	  de	  vijvers.	  De	  vissen	  zijn	  heilig	  voor	  de	  Moslims.	  Șanlıurfa	  is	  de	  derde	  heilige	  stad	  voor	  de	  Moslims	  na	  
Mekka	  en	  Medina.	  Het	  bekleedt	  de	  zelfde	  positie	  als	  Santiago	  de	  Compostella	  in	  het	  Christelijke	  geloof	  die	  
heeft	  ook	  de	  derde	  plaats	  na	  Jerusalem	  en	  Rome.	  Veel	  vrome	  bezoekers	  van	  de	  vijver	  nemen	  dit	  
islamitische	  verhaal	  zeer	  letterlijk.	  'De	  vissen	  zijn	  niet	  voor	  niets	  zwart',	  zegt	  een	  vrouw	  met	  een	  
gebloemde	  hoofddoek,	  wijzend	  naar	  de	  karpers.	  'Dat	  komt	  door	  het	  vuur.'	  
Vlakbij	  de	  vijver	  met	  de	  heilige	  vissen	  is	  de	  grot	  waar	  Abraham	  volgens	  Turkse	  gelovigen	  de	  eerste	  jaren	  
van	  zijn	  leven	  woonde.	  Zijn	  moeder	  zou	  hem	  daar	  verborgen	  hebben	  gehouden	  voor	  de	  wrede	  koning	  
Nimrod,	  die	  het	  bevel	  had	  gegeven	  om	  alle	  baby's	  te	  vermoorden.	  De	  koning	  had	  in	  een	  droom	  een	  
profetie	  ontvangen	  dat	  een	  nieuwgeborene	  hem	  van	  de	  troon	  zou	  stoten.	  
Mannen	  en	  vrouwen	  hebben	  twee	  gescheiden	  ingangen	  tot	  de	  grot.	  De	  manneningang	  leidt	  via	  een	  smalle	  
gang	  naar	  een	  kleine,	  vochtige	  ondergrondse	  ruimte,	  van	  waar	  je	  door	  glas	  naar	  de	  grot	  kunt	  turen.	  De	  
grot	  staat	  vol	  water.	  In	  een	  hoek	  van	  de	  bezoekersruimte	  zijn	  twee	  kranen	  geïnstalleerd,	  waaruit	  heilig	  
water	  komt.	  Een	  man	  vult	  een	  plastic	  fles	  en	  giet	  daarna	  het	  water	  over	  de	  kleren	  van	  een	  jongetje.	  Het	  
water	  werkt	  tegen	  ziekten	  en	  mentale	  problemen.	  'De	  vissen	  worden	  als	  heilig	  beschouwd	  en	  men	  vraagt	  
hier	  aan	  Allah	  om	  een	  zegen	  en	  dat	  kan	  voor	  vele	  zaken	  of	  kwesties	  zijn	  voor	  zichzelf	  voor	  hun	  geliefden	  
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bijvoorbeeld.	  Vroeger	  waren	  Sanliurfa	  en	  omliggende	  dorpen	  niet	  alleen	  voor	  moslims,	  maar	  ook	  voor	  
christenen	  een	  belangrijke	  bestemming.	  Geen	  wonder,	  want	  het	  naburige	  plaatsje	  Haran	  wordt	  expliciet	  
genoemd	  in	  het	  Bijbelboek	  Genesis.	  In	  Haran	  zou	  God	  Abraham	  de	  opdracht	  hebben	  gegeven	  naar	  het	  
beloofde	  land	  te	  trekken.	  'Abraham	  was	  75	  jaar	  toen	  hij	  Haran	  verliet',	  aldus	  de	  Bijbel.	  'Met	  zijn	  vrouw	  
Sara	  en	  met	  Lot,	  de	  zoon	  van	  zijn	  broer,	  met	  al	  hun	  bezittingen	  en	  met	  degenen	  die	  zij	  in	  Haran	  in	  dienst	  
hadden	  genomen,	  ging	  Abraham	  op	  weg	  naar	  Kanaän.'	  
En	  Șanlıurfa	  zelf	  had	  vroeger	  een	  van	  de	  oudste	  christelijke	  gemeenschappen	  ter	  wereld.	  Die	  gemeente	  
werd	  mogelijk	  gesticht	  door	  gelovigen	  die	  in	  de	  eerste	  of	  tweede	  eeuw	  vanuit	  Jeruzalem	  naar	  de	  stad	  
kwamen.	  Șanlıurfa	  was	  in	  de	  Middeleeuwen	  bovendien	  korte	  tijd	  het	  centrum	  van	  een	  kruisvaarders-‐
staatje.	  
Maar	  van	  het	  oude	  fort,	  waarin	  de	  kruisvaarders	  zich	  verschansten,	  resteren	  nu	  slechts	  wat	  brokstukken	  
en	  enkele	  gerestaureerde	  zandkleurige	  muren.	  De	  kerken	  van	  Șanlıurfa	  zijn	  omgebouwd	  tot	  moskeeën	  en	  
van	  de	  christelijke	  gelovigen	  is	  vrijwel	  niemand	  over.	  De	  Armeens-‐orthodoxe	  gemeenschap	  werd	  begin	  
20ste	  eeuw	  door	  de	  Turken	  verjaagd	  en	  vermoord.	  
Rond	  de	  vijver	  was	  het	  vandaag	  erg	  druk,	  het	  is	  zondag	  en	  dan	  is	  de	  Turkse	  bevolking	  vrij.	  Henny	  en	  Henk	  
waren	  hier	  acht	  jaar	  geleden	  en	  die	  keken	  stomverbaasd	  hier	  rond.	  Toen	  zijn	  hier	  waren	  was	  het	  een	  
rustig	  stadje,	  nu	  is	  het	  hier	  bepaald	  hectisch	  te	  noemen,	  je	  kunt	  hier	  bijna	  over	  de	  koppen	  lopen.	  	  
Wat	  ons	  altijd	  bij	  zal	  blijven	  over	  deze	  wandeling	  door	  het	  heiligdom,	  de	  grote	  bazaar	  en	  de	  stad	  is	  dat	  de	  
mensen	  zo	  ontzettend	  vriendelijk	  zijn.	  De	  kinderen	  vragen	  naar	  onze	  naam	  en	  waar	  we	  vandaan	  komen.	  
Dit	  waren	  vooral	  de	  jonge	  teenagers.	  Waarschijnlijk	  kennen	  ze	  niet	  veel	  meer	  van	  de	  Engels	  taal.	  De	  
volwassenen	  willen	  soms	  met	  ons	  op	  de	  foto.	  Het	  kwam	  ook	  voor	  dat	  mensen	  spontaan	  een	  gesprek	  met	  
ons	  aan	  knoopten.	  Zo	  was	  er	  een	  man	  die	  ons	  vertelde	  dat	  hij	  Koerd	  was	  en	  dat	  getrouwd	  was	  en	  zes	  
kinderen	  had.	  Hij	  wilde	  niet	  meer	  dan	  één	  vrouw	  dat	  vond	  hij	  voldoende,	  ondanks	  dat	  hij	  genoeg	  geld	  had	  
om	  zich	  een	  tweede	  vrouw	  te	  kunnen	  permitteren.	  
Wij	  zijn	  behoorlijk	  onder	  de	  indruk	  van	  wat	  we	  hier	  aan	  vriendelijkheid	  die	  de	  mensen	  naar	  ons	  
uitstraalden,	  of	  we	  nu	  rondliepen	  in	  het	  park,	  bij	  de	  Moskee	  of	  bij	  de	  grot	  van	  Abraham	  het	  maakt	  niet	  uit.	  
Vriendelijke	  mensen	  kwamen	  we	  overal	  tegen	  ook	  in	  de	  bazaar	  en	  tijdens	  het	  theedrinken	  overal	  het	  
zelfde,	  wij	  voelden	  ons	  zeer	  prettig	  hier	  in	  de	  stad.	  
Rond	  zes	  uur	  zijn	  terug	  gewandeld	  naar	  het	  hotel	  en	  hebben	  onze	  kamers	  op	  gezocht.	  Hotel	  El-‐Ruha	  is	  een	  
luxe	  vijfsterren	  hotel,	  waar	  we	  ons	  volop	  verwend	  voelen.	  Het	  hotel	  ziet	  er	  geweldig	  uit	  van	  buiten	  het	  lijkt	  
zo	  te	  komen	  uit	  	  het	  sprookje	  van	  duizend	  en	  één	  nacht.	  Binnen	  is	  het	  net	  zo,	  de	  uitstraling	  is	  comfortabel.	  
Onze	  kamer	  heeft	  alle	  comfort,	  inclusief	  ligbad!	  Heerlijk	  straks	  lekker	  in	  bad	  en	  dit	  bad	  is	  langer	  dan	  in	  het	  
vorige	  hotel.	  Een	  min	  puntje	  van	  dit	  hotel	  was	  dat	  het	  eten	  van	  het	  diner	  hier	  viel	  niet	  zo	  goed	  in	  de	  smaak	  
bij	  ons	  als	  de	  laatste	  dagen	  het	  geval	  was.	  Maar	  wat	  kun	  je	  daar	  nu	  op	  aan	  te	  merken	  hebben.	  
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Zondag	  27	  mei	  2012.	  Excursie	  dag.	  

	  
De	  opgravingen	  van	  Göbekli	  Tepe	  (Navelberg).	  

	  
Boven	  en	  onder	  gevonden	  beeldhouwwerken.	  
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Zondag	  27	  mei	  2012.	  Excursie	  dag.	  

	  
“Museum”	  in	  Haran.	  

	  
De	  typische	  huizen	  van	  Haran.	  

Het	  dagelijkse	  leven	  in	  Haran,	  Renault	  auto	  en	  een	  tractor	  daarvoor,	  schotelantenne	  op	  een	  paal.	  
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Zondag	  27	  mei	  2012.	  Excursiedag.	  

	  
Eeuwen	  oude	  sierstenen,	  boven	  en	  onder.	  

	  
	  

	  
Het	  nieuwe	  Haran,	  aan	  de	  rand	  van	  het	  dorp.	  
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Zondag	  27	  mei	  2012.	  Excursiedag.	  

	  
Hotel	  El-‐Ruha.	  

	  
	  Heiligdom	  bij	  de	  Abrahams	  grot.	  

	  
De	  zwarte	  karpers	  in	  vijver.	  
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Zondag	  27	  mei	  2012.	  Excursiedag.	  

	  
Gezinnen	  in	  het	  park	  

	  
Henk	  nu	  een	  eens	  keer	  niet	  tussen	  de	  jonge	  vrouwen!	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hier	  is	  Abraham	  geboren	  volgens	  het	  bord.	  
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Zondag	  27	  mei	  2012.	  Excursiedag.	  

	  
De	  bazaar.	  

	  
Bij	  de	  bomen	  is	  het	  Moslim	  Heiligdom	  rond	  de	  geboortegrot	  van	  Abraham,	  boven	  de	  Citadel.	  

	  
De	  stad	  gezien	  vanuit	  onze	  hotelkamer,	  er	  is	  hier	  een	  bijzonder	  avondlicht.	  
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Maandag	  28	  mei	  2012.	  Terugreis	  uit	  Mesopotamië.	  
Vanmorgen	  werden	  we	  gewekt	  om	  half	  zeven,	  om	  klaar	  te	  zijn	  om	  acht	  uur	  voor	  vertrek	  terug	  naar	  de	  
camping	  bij	  Ortahisar,	  vlakbij	  het	  meer	  bekende	  Göreme	  openluchtmuseum.	  Dit	  is	  ook	  allemaal	  gelukt	  iets	  
voor	  acht	  uur	  zijn	  we	  vertrokken,	  richting	  Birecik	  waar	  een	  Ibis	  kolonie	  is.	  Deze	  kaalkop	  Ibissen	  mochten	  
we	  bekijken	  in	  een	  opvangcentrum.	  Opnieuw	  reden	  we	  door	  een	  geweldig	  groot	  landschap	  dat	  gewoon	  
leeg	  is	  met	  hier	  en	  daar	  een	  dorpje	  of	  een	  klein	  stadje.	  We	  hebben	  overwegend	  landbouw	  gezien,	  wat	  
fruitteelt	  onderweg	  naar	  Birecik.	  Wat	  opviel	  zijn	  de	  enorme	  irrigatiewerken	  die	  hier	  uitgevoerd	  worden	  
om	  het	  land	  vruchtbaar	  te	  maken.	  Want	  de	  gewassen	  die	  er	  nu	  staan	  er	  niet	  erg	  florissant	  bij.	  De	  
waterpolitiek	  van	  de	  Turkse	  regering	  en	  de	  andere	  regeringen	  in	  het	  Midden	  Oosten	  staan	  beslist	  niet	  op	  
één	  lijn	  met	  elkaar.	  	  
Naast	  de	  investeringen	  in	  de	  irrigatie	  worden	  er	  ook	  erg	  veel	  investeringen	  gedaan	  in	  de	  wegenbouw.	  Er	  is	  
bijna	  geen	  weg	  of	  er	  wordt	  wel	  aan	  gebouwd.	  Of	  er	  worden	  totaal	  nieuwe	  snelwegen	  aangelegd.	  Dit	  moet	  
gebeuren	  door	  een	  bergachtig	  gebied,	  het	  gevolg	  is	  dat	  men	  ontzettend	  veel	  grond	  en	  gesteente	  moet	  
afgraven.	  Eigenlijk	  kunnen	  wij	  ons	  maar	  één	  project	  herinneren	  waar	  ook	  zoveel	  gegraven	  werd,	  dat	  is	  de	  
Brennerautobaan.	  In	  de	  jaren	  zestig.	  Men	  bouwt	  hier	  gelijk	  maar	  een	  vierbaans	  autosnelweg.	  Dwars	  door	  
de	  beregen,	  en	  Turkije	  heeft	  veel	  bergen,	  de	  autosnelwegen	  die	  klaar	  zijn,	  die	  hebben	  een	  zelfde	  hoge	  
kwaliteitsniveau	  als	  in	  Europa.	  Nu	  we	  toch	  over	  bouwen	  hebben	  dan	  moeten	  we	  gelijk	  noemen	  de	  vele	  
nieuwe	  huizen	  die	  we	  gezien	  hebben.	  Niet	  alleen	  in	  de	  buurt	  van	  Istanbul	  of	  Ankara,	  maar	  ook	  het	  verre	  
zuid	  oosten	  van	  Turkije.	  Ook	  hebben	  armzalige	  huizen	  gezien	  troosteloze	  krotten	  of	  minder	  die	  kom	  je	  nog	  
tegen	  maar	  het	  is	  niet	  veel	  wat	  we	  zien.	  De	  nieuwe	  wijken	  zien	  er	  zo	  goed	  uit	  dat	  ze	  er	  prima	  zouden	  
passen	  in	  Nederland.	  Ze	  bouwen	  hier	  op	  architectonisch	  verantwoorde	  manier!	  	  
We	  bekeken	  het	  landschap	  voor	  de	  tweede	  keer,	  nu	  op	  de	  terugreis.	  Het	  blijft	  ons	  bezig	  houden	  dat	  we	  zo	  
weinig	  bomen	  zien.	  Er	  zijn	  hier	  nauwelijks	  bossen,	  hoe	  dat	  komt	  is	  ons	  volstrekt	  onduidelijk.	  De	  gids	  
vertelde	  dat	  het	  hout	  op	  was	  gebruikt.	  Dat	  lijkt	  ons	  logisch.	  De	  volgende	  vraag	  was,	  waar	  is	  het	  hout	  aan	  
opgebruikt?	  Daar	  gaf	  onze	  gids	  geen	  antwoord	  op.	  
We	  gingen	  naar	  Birecik	  dat	  nog	  maar	  ongeveer	  4.200	  km	  van	  ons	  huis	  ligt.	  We	  waren	  in	  Haran,	  dat	  ligt	  
ongeveer	  op	  4.350	  km	  van	  ons	  huis.	  Vandaag	  reden	  we	  op	  15	  kilometer	  van	  de	  Syrische	  grens.	  Slechts	  tien	  
kilometer	  naar	  het	  zuiden	  in	  Gürşa	  daar	  is	  een	  vluchtelingenkamp	  voor	  mensen	  uit	  Syrië.	  Wanneer	  ik	  dit	  
op	  schrijf	  realiseer	  ik	  me	  dat	  hoe	  meer	  ik	  reis,	  hoe	  veel	  te	  meer	  ik	  tot	  het	  besef	  kom	  dat	  ik	  nog	  zo	  weinig	  
van	  deze	  wereld	  heb	  gezien.	  
Vandaag	  was	  een	  reisdag	  voor	  ons	  over	  een	  afstand	  van	  ruim	  zeshonderd	  kilometer.	  Het	  is	  zitten	  in	  de	  bus	  
er	  een	  keer	  uit	  om	  te	  eten	  of	  koffie	  te	  drinken	  en	  het	  grootste	  gedeelte	  gaat	  over	  de	  zelfde	  weg	  als	  we	  
heen	  zijn	  gegaan.	  We	  aten	  tot	  overmaat	  van	  ramp	  ook	  nog	  in	  hetzelfde	  in	  het	  zelfde	  restaurant	  als	  de	  
heenreis,	  deze	  maaltijd	  was	  weer	  voortreffelijk.	  Van	  achter	  de	  tafel	  waar	  we	  zaten	  te	  eten,	  zagen	  we	  dat	  
er	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  weg	  een	  bewapende	  politiecontrolepunt	  was	  opgericht.	  Met	  de	  regelmaat	  
van	  de	  klok	  werden	  mensen	  en	  hun	  voertuigen	  gecontroleerd.	  
We	  reden	  ook	  weer	  door	  Pinarbasi	  waar	  we	  op	  de	  heenreis	  moesten	  om	  rijden	  vanwege	  een	  bomaanslag	  
door	  de	  PKK.	  De	  weg	  was	  nu	  open	  en	  hebben	  de	  schade	  aan	  het	  politiebureau	  gezien.	  Het	  was	  afgedekt	  
met	  twee	  grote	  blauwe	  dekkleden	  waarop	  de	  Turkse	  vlag	  was	  gehangen.	  Vanuit	  de	  bus	  hebben	  we	  foto’s	  
gemaakt.	  Nadat	  de	  bus	  was	  gestopt	  zijn	  uitgestapt	  en	  richting	  het	  politiebureau	  gelopen.	  Op	  de	  terugweg	  
zag	  ik	  de	  beide	  flats	  met	  de	  kapotte	  ramen.	  Het	  glas	  van	  de	  woningen	  zat	  er	  weer	  in,	  maar	  dat	  van	  de	  	  
winkels	  op	  onderste	  verdieping	  daar	  zat	  er	  nog	  geen	  glas	  weer	  in.	  
Onze	  gids	  gaf	  ons	  ook	  nog	  enige	  politieke	  voorlichting	  over	  de	  Armeense	  kwestie.	  Hij	  legde	  het	  langzamer	  
hand	  overbekende	  Turkse	  standpunt	  uit.	  Hierbij	  ging	  ook	  deze	  gids	  	  voorbij	  aan	  wat	  er	  de	  laatste	  decennia	  
bekend	  is	  geworden	  over	  de	  afschuwelijke	  deportaties	  enz.	  Persoonlijk	  vind	  ik	  het	  jammer	  dat	  op	  een	  site	  
van	  het	  Turkse	  ministerie	  van	  Binnenlandse	  zaken	  de	  rapporten	  van	  de	  Duitse	  artsen,	  de	  Turkse	  
bondgenoot,	  gewoon	  te	  lezen	  zijn.	  Deze	  rapporten	  liegen	  er	  niet	  om	  en	  die	  geven	  een	  totaal	  ander	  beeld	  
dan	  dat	  onze	  gids	  ons	  wilde	  laten	  geloven.	  Deze	  manier	  van	  politieke	  voorlichting	  schiet	  compleet	  zijn	  doel	  
voorbij	  en	  hoeft	  voor	  mij	  ook	  niet,	  ik	  heb	  vakantie	  en	  houd	  mij	  niet	  bezig	  met	  de	  Turkse	  politiek.	  
Bovendien	  was	  het	  niet	  geprogrammeerd	  en	  het	  is	  iets	  waar	  ik	  ook	  niet	  om	  heb	  gevraagd.	  
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Maandag	  28	  mei	  2012.	  Terugreis	  uit	  Mesopotamië.	  

	  
Kolonie	  Kaalkopibissen	  

	  
Rotsen	  langs	  de	  Eufraat	  

	  
Gezicht	  op	  de	  rivier	  de	  Eufraat	  bij	  Biresik.	  
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Maandag	  28	  mei	  2012.	  Terugreis	  uit	  Mesopotamië.	  

	  
Het	  door	  een	  aanslag	  getroffen	  politiebureau	  van	  Pinarbasi.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	   	  
Glasschade	  aan	  een	  winkelgalerij	  en	  een	  flat	  t.g.v.	  de	  aanslag.	  
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Dinsdag	  29	  mei	  2012.	  Ortahisar-‐Sultanhani,	  135	  km.	  
Vertrek:	  10.00	  uur,	  aankomst	  12.15	  uur.	  19-‐23	  gr.	  Zon.	  Camping	  Kervan,	  Sultanhani.	  
Ondanks	  dat	  we	  na	  tienen	  vertrokken	  van	  de	  camping	  was	  ik	  toch	  nog	  druk	  met	  alle	  voorbereidingen	  van	  
de	  deze	  korte	  rit.	  Een	  van	  de	  dingen	  waar	  ik	  de	  nodige	  aandacht	  heb	  besteed	  was	  het	  oliepeil	  van	  de	  
motor.	  Iedere	  keer	  wanneer	  deze	  auto	  de	  caravan	  moet	  trekken	  ontstaat	  er	  olieverbruik,	  op	  deze	  reis	  heb	  
ik	  nu	  bijna	  twee	  liter	  olie	  bijgevuld.	  Ik	  ben	  door	  mijn	  voorraad	  heen	  ik	  zal	  olie	  bij	  moeten	  kopen.	  
Deze	  rit	  heeft	  amper	  twee	  uren	  geduurd,	  we	  kwamen	  als	  eerste	  aan	  hier	  op	  de	  camping,	  dat	  is	  ons	  nog	  
nooit	  gebeurd.	  De	  weg	  hiernaar	  toe	  was	  zeer	  eenvoudig	  te	  vinden	  te	  meer	  omdat	  we	  met	  een	  reis	  van	  
drie	  jaar	  geleden	  exact	  dezelfde	  weg	  reden	  in	  een	  bus.	  De	  weg	  vanuit	  Cappadocië	  naar	  hier	  is	  redelijk	  vlak,	  
je	  zou	  kunnen	  zeggen	  dat	  de	  weg	  licht	  heuvelachtig	  is.	  We	  reden	  door	  een	  onafzienbare	  groot	  
landbouwgebied,	  met	  hier	  en	  daar	  een	  dorpje	  dichtbij	  of	  wat	  verder	  weg.	  Toeristisch	  gezien	  is	  hier	  op	  
deze	  route	  niet	  veel	  te	  doen.	  We	  konden	  vandaag	  rijden	  over	  redelijk	  goede	  wegen.	  Toch	  betekent	  in	  dit	  
“redelijk”	  dat	  het	  wegdek	  niet	  altijd	  in	  een	  uitstekende	  staat	  was.	  Ik	  had	  niet	  op	  tijd	  in	  de	  gaten	  dat	  het	  
wegdek	  vol	  met	  gaten	  en	  bulten	  zat!	  Oorzaak	  rustig	  rijden	  zonder	  enige	  vorm	  van	  haast,	  goede	  muziek	  aan	  
van	  J.S.	  Bach	  o.a.	  cantate	  158,	  “Der	  Friede	  sei	  mit	  dir”.	  Slechts	  één	  keer	  ben	  ik	  door	  een	  behoorlijk	  gat	  
gereden,	  ik	  zag	  dit	  gat	  veel	  en	  veel	  te	  laat	  pas	  op	  het	  allerlaatste	  moment	  toen	  het	  gat	  vlak	  voor	  de	  auto	  
was.	  Direct	  hierna	  zijn	  gestopt	  om	  te	  kijken	  of	  we	  schade	  hadden.	  Dit	  was	  het	  geval,	  het	  keukenblok	  stond	  
helemaal	  los.	  In	  de	  loop	  van	  de	  middag	  op	  de	  camping	  tijdens	  een	  nader	  onderzoek	  ontdekte	  ik	  dat	  ook	  de	  
kledingkast	  van	  de	  wand	  is	  geschoven.	  Dit	  is	  de	  eerste	  keer	  dat	  wij	  een	  echte	  reparatie	  hebben	  aan	  de	  
caravan.	  Dit	  mag	  wel	  een	  wonder	  heten	  dat	  met	  deze	  reizen	  en	  de	  vaak	  hopeloze	  toestand	  van	  de	  wegen	  
we	  niet	  eerder	  onderhoud	  hebben	  gehad.	  Er	  is	  werk	  aan	  de	  winkel,	  we	  zullen	  aan	  de	  slag	  moeten	  om	  alles	  
weer	  goed	  vast	  te	  zetten.	  
Een	  verhaal	  apart	  zijn	  de	  bromfiets	  gebruikers,	  vandaag	  kregen	  we	  te	  maken	  met	  een	  man	  die	  zeer	  
vriendelijk	  naar	  onze	  zwaaide.	  Zijn	  duim	  deed	  hij	  omhoog,	  blijkbaar	  ten	  teken	  dat	  hij	  het	  prachtig	  vond	  
een	  Nederlandse	  caravan	  hier	  te	  zien	  rondrijden.	  Zo	  hebben	  we	  ook	  een	  bromfiets	  gezien	  waar	  een	  
compleet	  gezin	  op	  zat,	  vader,	  moeder	  en	  vier	  kinderen	  plus	  nog	  wat	  bagage.	  Met	  verbazing	  keken	  we	  er	  
naar,	  dit	  is	  geen	  uitzondering.	  	  
De	  camping	  vinden	  in	  Sultanhani	  was	  niet	  moeilijk,	  de	  beschrijving	  van	  de	  route	  was	  weer	  uitstekend.	  	  
Bijzonder	  was	  wel	  toen	  we	  onze	  plek	  op	  de	  camping	  opzochten	  dat	  we	  naast	  een	  zeer	  grote	  camper	  
kwamen	  te	  staan.	  Deze	  camper	  is	  gebouwd	  op	  een	  vrachtwagencassis,	  die	  is	  zo	  groot	  dat	  wij	  met	  onze	  
Eriba	  Triton	  met	  gemak	  onder	  zijn	  luifel	  passen.	  Het	  was	  het	  gezicht	  van	  David	  en	  Goliath,	  velen	  lachten	  er	  
om	  bij	  het	  zien	  van	  de	  deze	  twee	  kampeermiddelen.	  
Heel	  apart	  was	  dat	  de	  kapper	  langs	  kwam	  op	  de	  camping.	  Deze	  vakman	  zette	  een	  stoel	  ergens	  neer	  en	  
wanneer	  het	  je	  beurt	  kon	  je	  gaan	  zitten	  en	  de	  kapper	  knipte	  en	  schoor	  eventueel	  zijn	  klanten.	  
Carla	  en	  Fieke	  hebben	  vandaag	  ook	  weer	  hun	  best	  gedaan	  voor	  een	  Happy	  Hour	  het	  was	  weer	  gezellig.	  Na	  
dit	  gebeuren	  –moesten-‐	  de	  mannen	  macaroni	  koken!	  De	  saus	  hiervoor	  was	  gemaakt	  door	  de	  dames	  Carla	  
Fieke	  en	  onze	  techneut	  Wil.	  Het	  eten	  werd	  op	  deze	  manier	  bijzonder	  en	  is	  voor	  herhaling	  vatbaar.	  
Het	  weer	  was	  vandaag	  erg	  goed.	  In	  de	  loop	  van	  de	  avond	  hebben	  we	  een	  onweersbui	  gehad,	  niet	  een	  erg	  
zware	  een	  kalme	  bui.	  Hierna	  kregen	  te	  maken	  het	  uitvallen	  van	  elektriciteit,	  niet	  één	  keer	  maar	  
verscheidene	  keren.	  Gelukkig	  hebben	  wij	  een	  grote	  accu	  zaklantaarn	  die	  bij	  onze	  accuboormachine	  hoort,	  
die	  hebben	  we	  aangedaan.	  Toen	  het	  licht	  weer	  aanging	  deden	  we	  hem	  uit,	  om	  vervolgens	  weer	  aan	  te	  
doen	  toen	  het	  licht	  op	  nieuw	  uitviel.	  Op	  deze	  manier	  konden	  we	  gewoon	  door	  lezen	  en	  schrijven	  aan	  dit	  
verslag.	  Gemak	  dient	  de	  mens.	  	  
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Dinsdag	  29	  mei	  2012.	  Ortahisar-‐Sultanhani,	  135	  km.	  

	  	  	  	   	  
De	  kapper	  komt	  hier	  gewoon	  op	  de	  camping	  om	  te	  knippen	  en	  te	  scheren.	  

	  
Dit	  is	  de	  zeer	  geheime	  voorbereidingen	  voor	  het	  diner	  

	  
Het	  werd	  op	  het	  laatst	  zo	  geheim,	  dat	  het	  geheimerder	  werd	  dan	  geheim.	  
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Woensdag	  30	  mei	  2012.	  Vrije	  dag.	  
Vanmorgen	  hadden	  we	  een	  gezamenlijk	  ontbijt	  op	  de	  camping	  met	  pannenkoeken	  we	  konden	  kiezen	  uit	  
kaas	  of	  honing,	  allebei	  waren	  lekker.	  Natuurlijk	  was	  er	  ook	  Turkse	  thee	  heerlijk	  is	  dat.	  
Na	  het	  ontbijt	  stonden	  er	  drie	  boerenwagens	  exclusief	  voor	  ons	  klaar	  bij	  de	  ingang	  van	  de	  camping.	  De	  rit	  
met	  boerenwagen	  ging	  naar	  een	  bedrijf	  waar	  men	  tapijten	  restaureert.	  Toen	  mij	  dat	  verteld	  werd	  dacht	  ik,	  
wat	  is	  dat	  nu	  weer,	  wat	  is	  daar	  nu	  aan	  te	  zien?	  Toen	  we	  even	  later	  na	  een	  rit	  door	  het	  dorp	  aan	  kwamen	  
bij	  het	  bedrijf	  en	  we	  daar	  hadden	  rondgekeken	  beseften	  velen	  van	  ons	  dat	  we	  iets	  hadden	  gezien	  wat	  toch	  
heel	  erg	  bijzonder	  was.	  Er	  werd	  onder	  andere	  een	  tapijt	  gerestaureerd	  die	  rond	  halverwege	  de	  19e	  eeuw	  
was	  gemaakt.	  Het	  patroon	  was	  nog	  duidelijk	  te	  zien	  net	  als	  de	  kleuren	  die	  toen	  gebruikt	  waren	  op	  het	  
ondertapijt.	  De	  basis	  was	  nog	  goed	  en	  daar	  waar	  een	  gat	  zat	  was	  netjes	  weer	  hersteld.	  We	  hebben	  mooi	  
ambachtelijk	  werk	  gezien.	  
Hierna	  gingen	  we	  naar	  de	  Kerevansaray	  van	  Sultanhani,	  een	  weerzien	  was	  voor	  ons,	  twee	  jaar	  geleden	  
waren	  we	  hier	  ook	  tijdens	  een	  rondreis	  door	  Cappadocië.	  We	  konden	  hier	  met	  andere	  ogen	  kijken	  dan	  
twee	  jaar	  geleden.	  Ik	  ben	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  het	  verleden	  van	  het	  gebouw.	  Midden	  op	  de	  hoogvlakte	  
tussen	  Konya	  en	  Aksaray,	  in	  Sultanhani	  op	  de	  oude	  Zijderoute,	  staat	  een	  originele	  Seljuk	  Turkse	  
Kerevansaray.	  Sultan	  Alaettin	  Keykubad	  bouwde	  deze	  Kerevansaray	  tussen	  1229	  en	  1236.	  Een	  
Kerevansaray	  had	  in	  die	  tijd	  een	  zelfde	  functie	  als	  wegrestaurant	  met	  een	  motel	  in	  onze	  tijd.	  Dit	  
onderkomen	  was	  indrukwekkend	  het	  is	  de	  grootste	  Seljuk	  Kerevansaray	  van	  Turkije.	  Het	  is	  in	  1278	  door	  
brand	  ernstig	  beschadigd,	  dit	  gebouw	  kreeg	  toen	  haar	  huidige	  vorm.	  	  
In	  de	  laatste	  halve	  eeuw,	  is	  het	  kleine	  Sultanhani	  uitgegroeid	  tot	  een	  stadje	  met	  alle	  basisvoorzieningen	  
zoals	  winkels,	  tankstations,	  restaurants,	  theehuizen,	  camping	  enz.	  Sultanhani	  ligt	  42	  km	  ten	  westen	  van	  
Aksaray	  en	  110	  km	  ten	  oosten	  van	  Konya,	  deze	  onderkomens	  voor	  de	  reizigers	  stonden	  veertig	  kilometer	  
uit	  elkaar	  omdat	  dat	  is	  wat	  een	  kameel	  per	  dag	  loopt.	  
Deze	  Kerevansaray	  is	  een	  uitstekend	  voorbeeld	  van	  de	  Seltsjoekse	  Turkse	  bouwkunst	  met	  zijn	  bijzondere	  
uitvoerig	  bewerkte	  ingangsportaal,	  het	  ontwerp	  is	  elegant	  in	  zijn	  eenvoud.	  De	  geplaveide	  binnenplaats	  is	  
omringd	  met	  kamers	  die	  dienden	  als	  slaapvertrekken	  op	  het	  bovenste	  gedeelte,	  beneden	  stonden	  de	  
kamelen.	  
In	  het	  midden	  van	  de	  binnenplaats	  is	  een	  kleine	  moskee	  (Mescit)	  gebouwd.	  Aan	  de	  rechterkant	  als	  je	  
binnenkomt,	  is	  daar	  een	  portiek	  voor	  de	  opslag	  van	  goederen	  en	  om	  te	  kunnen	  slapen	  bij	  warmer	  weer.	  
Achter	  de	  binnenplaats	  is	  de	  enorme	  afgesloten	  hal	  van	  de	  Kerevansaray	  met	  zijn	  schip	  en	  de	  zijbeuken	  
ondersteund	  door	  vier	  rijen	  van	  acht	  pilaren	  en	  een	  woud	  van	  bogen.	  Een	  hoog	  raam	  in	  het	  midden	  van	  
het	  schip	  laat	  licht	  door.	  	  
Hierna	  werden	  we	  terug	  gebracht	  naar	  de	  camping	  op	  de	  boerenwagens,	  het	  deed	  mij	  erg	  denken	  aan	  
mijn	  jeugd	  deze	  ritjes.	  Vrij	  snel	  nadat	  we	  terug	  waren	  ben	  ik	  begonnen	  om	  de	  kasten	  in	  de	  caravan	  
opnieuw	  stevig	  vast	  te	  zetten.	  De	  kledingkast	  zat	  met	  twee	  hoekijzers,	  die	  vastgeschroefd	  werden	  aan	  de	  
vloer	  vlot	  weer	  vast.	  Het	  keukenblok	  had	  een	  ander	  probleem	  de	  schroeven	  die	  in	  de	  wand	  zitten	  waren	  
beiden	  hellemaal	  los	  getrokken.	  Hier	  zijn	  wat	  schroeven	  met	  dikker	  draad	  weer	  ingedraaid	  en	  aan	  de	  
voorkant	  van	  het	  blok	  heb	  ik	  een	  latje	  vastgeschroefd	  zodat	  het	  blok	  niet	  meer	  naar	  voren	  kan	  en	  niet	  
naar	  het	  midden.	  De	  paar	  extra	  gaatjes	  die	  de	  schroeven	  zullen	  achter	  laten	  na	  deze	  tijdelijke	  reparatie	  
maak	  ik	  thuis	  wel	  weer.	  
We	  hebben	  achterop	  de	  caravan	  onze	  fietsen	  staan.	  Als	  je	  dan	  je	  fiets	  bij	  je	  hebt	  en	  je	  wilt	  boodschappen	  
doen	  in	  een	  dorp	  als	  Sultanhani	  wat	  zeer	  vlak	  is	  dan	  ga	  je	  even	  naar	  het	  dorp	  en	  je	  haalt	  gewoon	  
boodschappen.	  Bij	  ons	  in	  Nederland	  is	  hier	  niets	  bijzonders	  aan,	  hier	  wel	  dan?	  Ja,	  zeker	  hier	  is	  dit	  iets	  
bijzonders	  een	  vrouw	  op	  een	  fiets.	  De	  jeugd	  vindt	  het	  allemaal	  prachtig,	  die	  zwaaien	  en	  schreeuwen.	  De	  
ouderen	  dat	  is	  andere	  koek,	  die	  vinden	  het	  denken	  wij	  maar	  niks	  een	  vrouw	  die	  rustig	  door	  hun	  dorp	  
fietst.	  Ze	  bekijken	  Marga	  die	  zich	  op	  deze	  manier	  voortbeweegt	  met	  een	  zekere	  argwaan.	  De	  jeugd	  stond	  
om	  haar	  heen	  toen	  ze	  de	  boodschappen	  in	  de	  fietstassen	  pakte,	  dit	  hadden	  ze	  nog	  nooit	  zo	  gezien.	  Later	  
in	  de	  middag	  wilde	  ze	  een	  paar	  blikjes	  bier	  voor	  mij	  kopen,	  niet	  dat	  ze	  medelijden	  met	  had,	  maar	  ze	  vond	  
wel	  dat	  ik	  hard	  moest	  werken	  om	  de	  caravan	  weer	  te	  repareren.	  	  
Ze	  heeft	  gevraagd	  bij	  de	  supermarkt	  waar	  ze	  bier	  kon	  kopen	  …….	  	  de	  chef	  wees	  haar	  netjes	  waar	  ze	  dat	  
kon	  doen.	  Even	  later	  toen	  ze	  daar	  bij	  het	  winkeltje	  aankwam	  zag	  ze	  een	  zestal	  oude	  mannen	  zeer	  verbaasd	  
kijken.	  Ze	  hadden	  vraagtekens	  op	  hun	  voorhoofd,	  dat	  betekende:	  wat	  is	  dit	  nu	  weer	  voor	  nieuwigheid	  
vandaag.	  Marga	  ging	  naar	  binnen	  en	  kocht	  een	  aantal	  blikjes	  bier,	  de	  mannen	  buiten,	  zagen	  dit	  en	  die	  
begonnen	  direct	  zenuwachtig	  te	  lachen	  en	  ze	  wisten	  zich	  geen	  blijkbaar	  houding	  te	  geven.	  Ze	  dachten	  
waarschijnlijk;	  het	  moet	  toch	  ook	  niet	  gekker	  worden	  vandaag	  een	  vrouw	  op	  een	  fiets	  die	  ook	  nog	  bier	  
koopt.	  De	  rest	  van	  de	  dag	  hebben	  we	  kalm	  aan	  gedaan	  dat	  mag	  ook	  wel	  want	  we	  hebben	  beiden	  hard	  
gewerkt	  vandaag.	  
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Woensdag	  30	  mei	  2012.	  Vrije	  dag.	  

	  	  	  	  	   	  
Het	  maken	  van	  Pancake	  op	  zijn	  Turks.	  Het	  uitrollen.	  	  

	  
Het	  bakken.	  

	  
Het	  lekker	  ontbijten	  in	  de	  ochtendzon.	  
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Woensdag	  30	  mei	  2012.	  Vrije	  dag.	  

	  
Op	  de	  boerenwagen	  door	  Sultanhani.	  

	  
Het	  restaureren	  van	  antieke	  tapijten.

	  
De	  onderlaag	  van	  dit	  tapijt	  is	  tot	  op	  draad	  versleten	  toch	  restaureert	  men	  dit	  tapijt	  uit	  1850.	  
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Woensdag	  30	  mei	  2012.	  Vrije	  dag.	  

	  
De	  Kerevansaray	  van	  Sultanhani,	  gebouwd	  in	  1229.	  

	  
Een	  boerderij	  in	  Sultanhani.	  

	  
De	  typische	  dakbedekking	  in	  deze	  streek,	  riet	  met	  kleimodder.	  
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Woensdag	  30	  mei	  2012.	  Vrije	  dag.	  

	  
Een	  berg	  tapijten	  op	  de	  camping.	  

	  
De	  tapijthandel	  op	  de	  camping.	  	  

Henk	  maakt	  de	  caravan	  schoon!	  	  
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Donderdag	  31	  mei.	  Sultanhani-‐Kyselot.	  354	  km.	  
Vertrek:	  8.45,	  aankomst:	  15.15,	  Zon	  17-‐27	  gr.	  Brandstof:	  34	  liter,	  €	  65,99.	  Camping:	  Osay,	  Kizilot	  
Wat	  ik	  als	  eerste	  moet	  vertellen	  is	  dat	  ik	  op	  een	  vervelende	  manier	  beschimpt	  ben,	  om	  de	  manier	  waarop	  
ik	  mijn	  auto	  heb	  gewassen.	  Dit	  is	  niet	  zomaar	  gebeurd	  maar	  door	  twee	  zogenaamde	  –heren-‐,	  één	  
voorstaande	  man	  uit	  de	  top	  van	  deze	  groep	  en	  de	  andere	  is	  een	  reisgenoot	  die	  op	  een	  voetstuk	  staat	  bij	  
veel	  van	  onze	  reiscollega’s.	  Het	  gaat	  dus	  niet	  om	  zomaar	  twee	  –heren-‐!	  	  
Ik	  zag	  dat	  de	  ramen	  vol	  zaten	  met	  zand	  en	  wij	  op	  deze	  manier	  geen	  goed	  uitzicht	  hadden	  naar	  buiten,	  dat	  
is	  een	  belangrijke	  veiligheidskwestie.	  De	  ramen	  heb	  ik	  schoon	  gemaakt	  met	  water	  en	  heb	  en-‐passant	  ook	  
deuren	  even	  mee	  genomen.	  De	  auto	  is	  niet	  gewassen	  maar	  er	  is	  hier	  en	  daar	  het	  dikste	  vuil	  er	  van	  
afgehaald,	  het	  gaat	  immers	  toch	  regenen	  vandaag.	  
Wij	  reden	  weg	  en	  daar	  stonden	  die	  twee	  –heren-‐	  als	  kleine	  donderstralen	  al	  op	  ons	  te	  wachten.	  Die	  grijns	  
op	  hun	  gezicht	  daar	  was	  aan	  te	  zien	  dat	  ze	  wat	  in	  de	  zin	  hadden.	  Ze	  begonnen	  smalend	  te	  praten	  over	  “dat	  
kleine	  autootje	  en	  dat	  mini-‐caravannetje”	  van	  ons,	  op	  een	  schimpende	  manier	  en	  een	  smallende	  toon	  
alsof	  zij	  volleerde	  toneelspelers	  waren!	  Vervolgens	  gingen	  ze	  serieus	  aan	  elkaar	  vertellen,	  dat	  als	  je	  je	  auto	  
wast,	  het	  ook	  helemaal	  goed	  moet	  doen	  en	  dat	  het	  slecht	  is	  voor	  een	  auto	  om	  niet	  goed	  gewassen	  de	  weg	  
op	  te	  gaan,	  enz.	  enz.	  enz.	  De	  verdere	  blabla	  zal	  ik	  maar	  niet	  opschrijven	  het	  was	  een	  en	  al	  onzin	  wat	  ze	  er	  
uitgooiden.	  Eerlijk	  gezegd	  deed	  het	  mij	  niets,	  wat	  ze	  ook	  zeiden,	  zij	  hadden	  er	  blijkbaar	  zin	  in,	  ongeveer	  
zoals	  als	  twee	  snotneuzen	  die	  een	  lange	  neus	  trekken	  achter	  de	  rug	  van	  de	  schooljuffrouw.	  
Beteuterd	  heb	  ik	  deze	  twee	  heren	  achter	  gelaten	  met	  de	  mededeling:	  Vanmorgen	  is	  de	  zon	  stralend	  
opgekomen,	  dat	  beloofd	  wat	  voor	  vandaag,	  zou	  je	  zeggen.	  Maar	  ik	  heb	  eerst	  goed	  naar	  de	  lucht	  gekeken	  
om	  te	  beoordelen	  of	  het	  werkelijk	  zulk	  fraai	  weer	  zal	  worden	  als	  het	  nu	  lijkt	  te	  gaan	  worden.	  Mijn	  
conclusie	  is	  duidelijk,	  we	  krijgen	  ander	  weer!	  Het	  gaat	  regenen	  vooral	  in	  de	  bergen!	  (Waarom	  moet	  ik	  
eigenlijk	  mijn	  auto	  op	  dit	  moment	  kraakhelder	  hebben).	  Het	  is	  jammer	  maar	  dat	  snappen	  deze	  twee	  
zogenaamde	  Heren	  niet,	  het	  ze	  uitleggen	  was	  compleet	  zinloos,	  het	  zou	  water	  naar	  de	  zee	  dragen	  zijn,	  
denk	  ik.	  	  
De	  reis	  naar	  hier	  is	  verlopen	  zoals	  we	  hebben	  verwacht.	  Eerst	  hadden	  zonnig	  weer,	  daarna	  bewolking	  en	  
uiteindelijk	  in	  de	  bergen	  regen.	  Deze	  regen	  in	  combinatie	  met	  de	  door	  modder	  bevuilde	  wegen	  maakte	  
veel	  weggedeelten	  glad.	  Niet	  gevaarlijk	  om	  te	  rijden	  maar	  wel	  lastiger.	  Het	  was	  steeds	  oppassen	  wat	  zit	  er	  
achter	  die	  bocht.	  Net	  als	  op	  het	  eerste	  stuk	  ging	  het	  laatste	  stuk	  ook	  niet	  hard	  vandaag.	  Eerst	  vanmorgen	  
omdat	  we	  regelmatig	  mindere	  stukken	  weg	  hadden	  waar	  de	  snelheid	  vaak	  niet	  hoger	  was	  dan	  veertig	  
kilometer	  per	  uur.	  
Tot	  aan	  Koyan	  was	  het	  wat	  eentonig,	  was	  er	  niet	  bijzonder	  veel	  te	  zien.	  Na	  deze	  stad	  kwamen	  de	  bergen	  in	  
zicht	  en	  hiermee	  kregen	  we	  regelmatig	  mooie	  vergezichten	  te	  zien.	  Helaas	  begon	  het	  snel	  te	  regenen	  en	  
de	  temperatuur	  ging	  snel	  dalen	  van	  zeventien	  graden	  naar	  zes	  graden.	  De	  kachel	  in	  de	  auto	  was	  lekker	  
warm.	  Bij	  het	  grote	  restaurant	  hebben	  we	  ons	  snel	  omgekleed	  in	  de	  caravan	  in	  warmere	  kleding.	  Dit	  
terwijl	  de	  regen	  neerplensde,	  in	  de	  caravan	  hebben	  we	  een	  broodje	  gegeten.	  Nog	  wel	  hebben	  we	  even	  de	  
tijd	  genomen	  om	  het	  restaurant	  en	  de	  winkeltjes	  bekijken.	  
De	  pas	  van	  het	  Taurusgebergte	  is	  1850	  meter	  hoog	  die	  ligt	  niet	  ver	  het	  restaurant.	  Toen	  we	  die	  een	  keer	  
over	  waren	  liep	  de	  temperatuur	  snel	  op.	  Het	  enige	  probleem	  dat	  we	  hadden	  op	  het	  eind	  was	  dat	  we	  de	  
opgegeven	  Klaverblad,	  in	  ons	  Routeboek,	  in	  de	  weg	  langs	  de	  Middellandse	  zee	  die	  we	  niet	  konden	  vinden.	  
Dit	  was	  de	  reden	  dat	  we	  tiental	  kilometers	  teveel	  reden.	  Met	  ‘Klaverblad’	  werd	  bedoeld	  een	  doorsteek	  
door	  de	  middenberm.	  Nadat	  we	  dit	  hadden	  gedaan	  was	  het	  alleen	  nog	  even	  zoeken	  naar	  de	  camping.	  De	  
rest	  van	  de	  dag	  hebben	  we	  ons	  gedragen	  als	  een	  stelletje	  ouden	  van	  dagen	  door	  rustig	  op	  de	  camping	  te	  
blijven.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

120	  

Donderdag	  31	  mei.	  Sultanhani-‐Kyselot.	  

	  
De	  broodbakster	  op	  de	  pas.	  

	  
Pauze	  op	  de	  pas.	  

	  
Camping	  Kizilot	  
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Vrijdag	  1	  juni	  2012.	  Kizilot,	  rustdag.	  
Vandaag	  was	  het	  prachtig	  weer,	  weer	  zoals	  je	  mag	  verwachten	  aan	  de	  Turkse	  Riviera,	  om	  dit	  schitterende	  
weer	  komen	  de	  toeristen	  naar	  hier.	  Wat	  opvalt,	  zijn	  de	  Russische	  reclameteksten	  op	  de	  gevels	  van	  de	  
winkels.	  Bewust	  heb	  ik	  boven	  deze	  dag	  gezet;	  Rustdag.	  Lekker	  luieren	  hier	  even	  praten	  en	  daar	  even	  
kletsen.	  Zo	  zijn	  we	  een	  poosje	  naar	  het	  strand	  geweest,	  Marga	  zat	  te	  lezen	  en	  ik	  heb	  een	  wandeling	  
proberen	  te	  maken,	  maar	  dat	  is	  gedeeltelijk	  mislukt.	  Het	  strand	  heeft	  bij	  het	  water	  meters	  grind	  liggen	  
hier	  overheen	  lopen	  is	  geen	  genoegen	  het	  prikt	  scherp	  in	  je	  voetzolen.	  Om	  door	  het	  losse	  zand	  te	  
polderen,	  nee	  daar	  had	  ik	  geen	  zin	  in.	  Zo	  hebben	  wij	  deze	  dag	  doorgebracht.	  We	  zijn	  even	  weg	  geweest	  
om	  boodschappen	  te	  doen.	  Om	  bij	  de	  winkel	  te	  komen	  moesten	  we	  ongeveer	  vijftien	  kilometer	  rijden	  in	  
oostelijke	  richting.	  Daar	  was	  aan	  de	  andere	  zijde	  van	  de	  weg	  een	  klein	  winkelcentrum.	  Daar	  hebben	  we	  
gekocht	  wat	  we	  nodig	  hadden.	  De	  groenten	  die	  willen	  kopen	  hebben	  we	  gekocht	  op	  een	  klein	  marktje,	  
waar	  een	  opvallend	  ruim	  assortiment	  was.	  	  
Ook	  hebben	  daar	  gekocht	  vers	  geplukte	  sinaasappelen,	  ja	  en	  die	  smaken	  heerlijk,	  het	  blad	  zat	  er	  nog	  aan.	  
Ons	  diner	  bestond	  uit	  gepofte	  aardappelen	  bereid	  met	  roomboter,	  verse	  rozemarijn	  en	  gekruide	  zeezout,	  
gevulde	  tomaat	  met	  knoflook	  en	  uien	  en	  wat	  zeezout	  en	  peper,	  verder	  hadden	  we	  gebraden	  kip	  met	  
Provençaalse	  kruiden.	  Als	  nagerecht	  hadden	  we	  een	  bekertje	  vruchtenyoghurt.	  	  
Het	  oventje	  dat	  we	  gebruiken	  voor	  de	  bereiding	  van	  de	  gepofte	  aardappelen	  is	  nu	  waarschijnlijk	  vijftien	  
jaren	  oud,	  dat	  kregen	  we	  van	  Karen	  en	  Martin.	  Zij	  maakten	  gebruik	  van	  onze	  caravan	  toen	  en	  wilden	  daar	  
graag	  een	  oventje	  in	  hebben,	  al	  die	  jaren	  hebben	  we	  iedere	  vakantie	  gebruik	  gemaakt	  van	  dit	  apparaat.	  
Verder	  hebben	  we	  de	  dag	  doorgebracht	  met	  lezen,	  internetten	  en	  een	  wandelingetje	  langs	  de	  kust.	  Daar	  
kun	  je	  niet	  prettig	  lopen	  want	  langs	  de	  kust	  ligt	  fijn	  grind	  dat	  scherp	  is	  aan	  de	  voeten.	  
Vele	  van	  onze	  reisgenoten	  zijn	  er	  wel	  op	  uitgetrokken	  naar	  plaatsen	  als	  Side	  en	  Aspendos.	  Wij	  bleven	  hier	  
op	  de	  camping	  en	  hadden	  een	  fijne	  dag.	  Tussen	  de	  Taurus	  gebergte	  dat	  we	  vanaf	  de	  camping	  zien	  in	  het	  
noorden,	  en	  de	  zandstranden	  van	  de	  Middellandse	  Zee	  kust	  is	  vooral	  vruchtbare	  landbouwgrond	  en	  
landbouw	  is	  goed	  ontwikkeld	  hier	  in	  deze	  omgeving.	  Het	  houden	  van	  vee	  en	  gewassen	  te	  verbouwen	  
waaronder	  granen,	  sesam	  en	  veel	  groenten	  en	  fruit,	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  zijn	  ook	  olijven	  geplant.	  Er	  is	  
geen	  industrie,	  behalve	  voor	  de	  voedingsindustrie,	  dus	  los	  van	  de	  landbouw	  van	  de	  lokale	  economie	  is	  
afhankelijk	  van	  het	  toerisme.	  De	  bergen	  zijn	  bedekt	  met	  bossen	  en	  typisch	  mediterrane	  struiken,	  zijn	  er	  
kleine	  vlaktes	  hoger	  in	  de	  bergen	  ook	  traditioneel	  gebruikt	  in	  de	  zomer	  grazen	  door	  de	  Yörük	  nomaden.	  
Dit	  gebied	  ten	  oosten	  van	  Manvagat	  heeft	  een	  mediterraan	  klimaat	  van	  hete,	  droge	  zomers	  en	  warme,	  
natte	  winters,	  de	  temperatuur	  zelden	  daalt	  tot	  het	  vriespunt.	  De	  wijk	  wordt	  geïrrigeerd	  door	  de	  Manvagat	  
rivier,	  en	  heeft	  twee	  stuwdammen	  voor	  hydro-‐elektrische	  energie.	  In	  2001	  plannen	  begon	  te	  water	  
exporteren	  van	  deze	  reservoirs	  met	  Israël	  en	  andere	  mediterrane	  landen,	  waaronder	  Malta	  en	  Cyprus,	  
met	  ingang	  van	  2006	  deze	  plannen	  zijn	  in	  de	  wacht	  gezet.	  Waarom	  wij	  hier	  niet	  naar	  toe	  zijn	  gegaan,	  
Manvagat	  ligt	  hier	  ongeveer	  tien	  kilometer	  vandaan.	  Nu	  we	  waren	  hier	  twee	  jaar	  geleden	  ook	  al	  het	  hotel	  
waar	  we	  op	  het	  laatst	  logeerden	  staat	  hier	  vanaf	  de	  camping	  minder	  dan	  een	  kilometer	  in	  westelijke	  
richting.	  Het	  is	  gigantisch	  groot	  met	  enkele	  enorm	  grote	  eetzalen	  en	  met	  een	  prima	  keuken.	  
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Vrijdag	  1	  juni	  2012.Kizilot,	  rustdag.	  

	  
Rust	  op	  de	  camping.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Rust	  op	  de	  camping.	  
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Zaterdag	  2	  juni	  2012.	  Kizilot-‐Kas,	  286	  km.	  
Vertrek:	  8.50,	  aankomst:	  14.55.	  Zon	  25-‐29	  gr.	  Brandstof	  48	  liter,	  €	  92,22.	  Camping	  Olympus	  Mocap,	  Kas	  
Vandaag	  hadden	  we	  niet	  te	  klagen	  over	  de	  mooie	  route	  die	  we	  reden.	  Tot	  en	  door	  Antalya	  hebben	  we	  veel	  
stoplichten	  moeten	  nemen	  en	  het	  was	  redelijk	  druk	  op	  dit	  stuk	  van	  de	  route.	  Voorbij	  Antalya	  werd	  het	  
leuker	  om	  te	  rijden	  vooral	  toen	  we	  voorbij	  Kemer	  waren.	  Eigenlijk	  werd	  het	  al	  echt	  leuk	  om	  hier	  te	  rijden	  
op	  de	  boulevard	  van	  Kemer	  schitterend	  nieuw	  aangelegd	  die	  boulevard.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  stad	  gingen	  
we	  de	  heuvels	  in	  en	  kregen	  meer	  dan	  prachtige	  vergezichten	  op	  de	  bergen	  en	  op	  de	  zee.	  Drie	  tunnels	  
kwamen	  we	  achter	  elkaar	  door	  en	  steeds	  weer	  kregen	  we	  prachtige	  panorama’s	  te	  zien.	  Het	  was	  hier	  
schitterend,	  het	  bijzondere	  van	  dit	  alles	  is	  dat	  we	  de	  toeristische	  gebieden	  daar	  waar	  de	  Turkse	  stranden	  
liggen	  niet	  veel	  bijzonders	  vonden.	  Het	  was	  een	  verrassing	  voor	  ons	  dit	  te	  kunnen	  zien,	  dat	  hadden	  niet	  
verwacht.	  Een	  leuke	  bijkomstigheid	  was	  dat	  overal	  de	  Oleanders	  en	  Bougainville	  volop	  bloeiden	  wat	  we	  
zeer	  konden	  waarderen.	  
In	  de	  loop	  van	  de	  dag	  zagen	  we	  ook	  op	  deze	  route	  dat	  ook	  hier	  enorm	  aan	  de	  wegen	  wordt	  gewerkt.	  De	  
wegen	  zijn	  hier	  beslist	  niet	  slecht.	  Op	  veel	  plaatsen	  liggen	  twee	  X	  twee	  rijbanen,	  de	  wat	  oudere	  wegen	  die	  
worden	  in	  dit	  gebied	  aangepakt.	  Men	  neemt	  twee	  rijstroken	  uit	  het	  verkeer	  en	  legt	  daarover	  een	  ultra	  
moderne	  weg,	  niet	  een	  paar	  kilometer	  maar	  gelijk	  enige	  tientallen	  kilometers	  per	  keer.	  	  
Zo	  reden	  we	  ook	  langs	  een	  dergelijk	  stuk	  weg	  waarvan	  de	  andere	  twee	  rijbanen	  opgebroken	  waren.	  Ik	  zei	  
nog	  lachend	  tegen	  Marga	  dat	  we	  vooraan	  in	  een	  file	  reden	  met	  reisgenoten,	  zijn	  wij	  nu	  zo	  langzaam?	  Nee,	  
we	  hielden	  ons	  netjes	  aan	  de	  geldende	  voorgeschreven	  snelheid	  hier.	  We	  stonden	  als	  eerste	  voor	  een	  
rood	  stoplicht	  te	  wachten,	  met	  een	  zestal	  reisgenoten	  achter	  ons.	  Terwijl	  het	  licht	  op	  groen	  springt	  zie	  ik	  
dat	  één	  van	  onze	  reisgenoten	  rustig	  uit	  de	  rij	  komt	  en	  ons	  allen	  begint	  in	  te	  halen!	  Dit	  terwijl	  er	  van	  de	  
andere	  kant	  een	  touringcar	  aan	  komt	  en	  al	  behoorlijk	  dicht	  bij	  is.	  Terwijl	  hij	  gaat	  inhalen	  begin	  ik	  uit	  alle	  
macht	  af	  te	  remmen	  en	  naar	  rechts	  te	  sturen	  om	  een	  ongeluk	  te	  vermijden.	  Dan	  zie	  tot	  mijn	  grote	  schrik	  
dat	  ik	  niet	  verder	  naar	  rechts	  kan	  want	  er	  zit	  daar	  een	  groot	  water	  opvangput	  waar	  onze	  auto	  gemakkelijk	  
in	  kan.	  Met	  minder	  dan	  tien	  centimeter	  tussen	  ruimte	  kan	  hij	  met	  zijn	  caravan	  nog	  net	  voor	  mij	  langs.	  
Gelukkig	  alles	  is	  goed	  gegaan!	  Mijn	  hart	  klopt	  mij	  in	  mijn	  keel	  van	  de	  schrik.	  Ik	  wil	  stoppen,	  maar	  ik	  moet	  
verder!	  Dit	  is	  mij	  even	  te	  gek,	  ternauwernood	  heb	  ik	  een	  bijna	  zeker	  ongeluk	  kunnen	  voorkomen,	  dat	  een	  
ander	  veroorzaakte.	  
Een	  tiental	  kilometer	  verder	  op	  was	  aan	  de	  linkerkant	  van	  de	  weg	  een	  wegrestaurant	  daar	  zijn	  we	  gestopt,	  
hier	  bleek	  ook	  dat	  anderen	  de	  deze	  manoeuvres	  gezien	  hadden.	  Hier	  heb	  ik	  het	  gebeuren	  gelukkig	  van	  mij	  
af	  kunnen	  praten.	  Aangekomen	  op	  de	  camping	  heb	  ik	  deze	  gebeurtenis	  wel	  even	  doorgegeven	  aan	  de	  
reisleiding.	  De	  chauffeur	  van	  de	  combinatie	  is	  later	  bij	  mij	  gekomen	  en	  heeft	  zijn	  excuus	  aangeboden	  
hierbij	  gaf	  hij	  mij	  een	  blikje	  bier.	  We	  hebben	  elkaar	  de	  hand	  gegeven	  en	  we	  konden	  er	  zand	  over	  heen	  
doen.	  	  
Deze	  camping	  waar	  we	  vandaag	  zijn	  aangekomen	  ligt	  aan	  zee	  en	  we	  staan	  heerlijk	  onder	  de	  bomen.	  De	  
hele	  begroeiing	  is	  hier	  nogal	  weelderig.	  De	  kruinen	  van	  de	  bomen	  zien	  er	  hier	  meer	  dan	  gezond	  uit.	  Aan	  de	  
overzijde	  van	  de	  weg	  ligt	  het	  strand	  waar	  gebruik	  van	  kunnen	  maken.	  Het	  is	  alleen	  jammer	  dat	  Kas,	  wat	  nu	  
links	  van	  ons	  ligt,	  geen	  havenplaats	  is	  met	  Ferryboten	  enzovoort	  dat	  geeft	  altijd	  veel	  levendigheid.	  
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Zaterdag	  3	  juni	  2012.	  Kizilot-‐Kas,	  286	  km.	  

	  
Zeegezicht	  van	  Kemer.	  

	  
De	  haven	  van	  Tekirova.	  

	  
Reizen	  door	  de	  bergen	  
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Zondag	  4	  juni	  Excursie	  dag	  naar	  Myra	  
Verreweg	  de	  meest	  reisgenoten	  staan	  net	  als	  wij	  onder	  de	  bomen,	  op	  deze	  camping.	  Wij	  hebben	  een	  
bladerdak	  van	  aan	  de	  ene	  kant	  een	  oude	  knoestige	  olijfboom,	  de	  kruin	  heeft	  een	  prachtige	  grillige	  vorm.	  
Aan	  de	  andere	  kant	  staat	  een	  boom	  met	  de	  Twentsche	  naam:	  Snieboonboom,	  volgens	  Fieke!	  	  Aan	  deze	  
boom	  groeien	  peulen	  die	  verdacht	  veel	  lijken	  op	  een	  snieboon	  (vertaling	  voor	  de	  Ollanders,	  Snijbonen).	  De	  
peulen	  zijn	  helder	  groen	  en	  de	  bladeren	  zijn	  iets	  donkerder.	  	  Wanneer	  ze	  er	  afvallen,	  worden	  ze	  donker	  
bruin,	  bijna	  zwart.	  Wil	  en	  Fieke	  weten	  door	  hun	  studie	  meer	  van	  bomen	  en	  planten	  dan	  de	  gemiddelde	  
Nederlander,	  daar	  was	  ik	  om	  raad	  voor	  naam	  van	  deze	  boom.	  We	  hebben	  er	  veel	  om	  gelachen	  om	  deze	  
naamgeving.	  Het	  gebeurde	  even	  nadat	  we	  met	  de	  excursie	  waren	  gestart	  in	  de	  bus	  toen	  onze	  gids	  luid	  en	  
duidelijk	  verkondigde	  dat	  deze	  boom	  de	  naam	  had	  van	  Johannesbroodboom,	  de	  smaak	  is	  iets	  zoetig	  op	  
verschillende	  manieren	  worden	  deze	  peulen	  geconsumeerd	  zonder	  de	  pit.	  
Deze	  excursie	  die	  gaat	  vandaag	  naar	  de	  kerk	  van	  de	  Bisschop	  van	  Myra,	  niemand	  minder	  dan	  Sint	  Nicolaas	  
hem	  zelf!	  Nicolaas	  van	  Myra,	  ook	  genaamd	  Nikolaas	  de	  Wonderdoener,	  Nicolaas	  van	  Bari	  of	  
Nicolaas	  van	  Patara.	  Zijn	  geboorte-‐	  en	  sterfjaar	  zijn	  is	  onbekend,	  waarschijnlijk	  geboren	  
omstreeks	  280	  te	  Patara	  in	  Lycië	  en	  overleden	  op	  6	  december	  in	  342	  of	  352	  was	  in	  de	  4e	  eeuw	  
bisschop	  te	  Myra,	  de	  toenmalige	  hoofdplaats	  van	  Lycië	  in	  Klein-‐Azië.	  Hij	  werd	  later	  heilig	  
verklaard	  en	  is	  de	  hoofdpersoon	  in	  tal	  van	  legenden,	  bijvoorbeeld	  de	  Legenda	  Aurea	  van	  de	  13e-‐
eeuwse	  geleerde	  dominicaan	  Jacobus	  de	  Voragine.	  Belangrijke	  elementen	  van	  het	  
Sinterklaasfeest	  gaan	  op	  hem	  terug.	  
Onze	  gids	  van	  vandaag	  vertelde	  ons	  in	  de	  bus	  de	  volgende	  legende	  over	  Sint	  Nicolaas.	  
De	  Legenda	  Aurea	  vertelt	  het	  verhaal	  van	  een	  arme	  man	  die	  drie	  dochters	  had.	  In	  die	  dagen	  werd	  
van	  de	  vader	  verwacht,	  dat	  hij	  de	  toekomstige	  echtgenoot	  iets	  van	  waarde	  aanbood:	  een	  
bruidsschat.	  Hoe	  hoger	  de	  bruidsschat,	  des	  te	  groter	  de	  kans	  dat	  een	  jonge	  vrouw	  een	  goede	  
echtgenoot	  zou	  vinden.	  Zonder	  bruidsschat	  was	  het	  waarschijnlijk	  dat	  de	  vrouw	  nooit	  zou	  
trouwen.	  Vanwege	  de	  armoede	  van	  de	  man	  waren	  zijn	  dochters	  gedoemd	  als	  slaven	  te	  worden	  
verkocht.	  Echter,	  op	  drie	  verschillende	  gelegenheden	  verscheen	  een	  buidel	  met	  goud	  in	  het	  huis,	  
die	  voorzien	  waren	  van	  een	  volwaardige	  bruidsschat.	  Van	  de	  geldbuidels,	  die	  door	  een	  open	  
raam	  werden	  gegooid,	  wordt	  gezegd	  dat	  ze	  in	  de	  schoenen	  terecht	  kwamen	  die	  voor	  de	  haard	  
stonden	  te	  drogen.	  Soms	  zijn	  de	  geldbuidels	  weergegeven	  dan	  wel	  geïnterpreteerd	  als	  
sinaasappels	  of	  mandarijnen,	  wat	  kan	  verklaren	  waarom	  de	  Sint	  uit	  Spanje	  komt.	  Dit	  verhaal	  
verklaart	  ook	  het	  strooigoed	  en	  het	  zetten	  van	  de	  schoen.	  Drie	  zakjes	  met	  goud	  staan	  symbool	  
voor	  Sint	  Nicolaas.	  Ook	  de	  munten	  van	  chocolade	  die	  vaak	  deel	  uitmaken	  van	  het	  strooigoed	  
gaan	  op	  dit	  verhaal	  terug.	  
Wij	  kwamen	  op	  een	  plein	  en	  daar	  stond	  het	  standbeeld	  van	  hem	  in	  vol	  ornaat.	  Wat	  direct	  opviel	  was	  dat	  
er	  overal	  Russische	  teksten	  te	  lezen	  waren	  op	  en	  in	  de	  etalages.	  Ook	  zagen	  we	  op	  een	  winkel	  staan:	  
stnicolaas.ru.	  Dit	  betekent	  dat	  dit	  een	  adres	  van	  internet	  in	  Rusland.	  Onze	  gids	  legde	  uit	  dat	  Sint	  Nicolaas	  
een	  zeer	  belangrijke	  Heilige	  is	  in	  dat	  land.	  Vele	  Russen	  komen	  eens	  in	  hun	  leven	  naar	  Myra	  als	  Pelgrim.	  
Zeer	  bijzonder	  was	  de	  beleving	  van	  de	  Russische	  pelgrims	  bij	  de	  lege	  graftombe	  ter	  ere	  van	  hem	  midden	  in	  
de	  kerk.	  Wat	  ons	  ook	  opviel	  nadat	  onze	  gids	  ons	  daar	  attent	  op	  maakte	  was	  de	  manier	  van	  restaureren	  
van	  deze	  kerk	  door	  Russen.	  “Normaal”	  probeert	  men	  te	  restaureren	  naar	  hoe	  iets	  er	  ooit	  uit	  heeft	  gezien,	  
het	  lijkt	  er	  op	  dat	  de	  Russen	  restaureren	  als	  het	  maar	  weer	  staat.	  Het	  niet	  allemaal	  even	  fraai	  wat	  ze	  
hebben	  gedaan,	  het	  vaak	  ook	  wat	  ruw	  lijkt	  het	  wel.	  
Na	  een	  korte	  rit	  kwamen	  we	  bij	  de	  grafhuizen	  van	  Demre,	  dat	  grenst	  aan	  Myra.	  Op	  veel	  plaatsen	  in	  Lycië	  
kom	  je	  net	  als	  in	  Myra	  typische	  grafhuizen	  en	  sarcofagen	  tegen.	  De	  meeste	  graven	  zijn	  rot	  graven	  die	  er	  
als	  een	  echt	  huis	  uitzien,	  compleet	  met	  daklijsten	  en	  stutbalken.	  In	  de	  traditie	  van	  Lycië	  zijn	  de	  graven	  
altijd	  grafhuizen	  geweest.	  Ze	  zijn	  hoog	  in	  de	  rotswanden	  uitgehouwen.	  Men	  geloofde	  dat	  de	  Sirenen,	  
fantastische	  vrouwenfiguren	  met	  vleugels	  de	  overledenen	  naar	  het	  hiernamaals	  zouden	  begeleiden.	  	  
In	  Xantos	  kun	  je	  nog	  enkele	  van	  die	  vogeldames	  bekijken.	  We	  weten	  niet	  of	  Paulus	  de	  met	  handen	  
gemaakte	  grafhuizen	  van	  de	  Lyciërs	  heeft	  gezien.	  Waarschijnlijk	  heeft	  hij	  er	  wel	  over	  gehoord.	  In	  ieder	  
geval	  heeft	  hij	  met	  grote	  stelligheid	  geschreven	  Wij	  weten	  dat,	  indien	  de	  aardse	  tent	  waarin	  wij	  wonen	  
wordt	  afgebroken,	  wij	  een	  gebouw	  bij	  God	  hebben	  in	  de	  hemelen,	  niet	  met	  handen	  gemaakt,	  een	  eeuwig	  
huis.	  (2	  Kor.	  5:1)	  
We	  hebben	  geluncht	  in	  een	  restaurant	  in	  de	  haven	  van	  daar	  zijn	  we	  na	  de	  middag	  met	  de	  boot	  naar	  de	  
verzonken	  stad	  geweest.	  De	  boottocht	  was	  heerlijk	  en	  de	  verzonken	  steden	  en	  havens	  waren	  bijzonder.	  
We	  hebben	  erg	  genoten	  van	  deze	  dag.	  
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Zondag	  4	  juni	  Excursie	  dag	  naar	  Myra	  

	  
Standbeeld	  van	  Sint	  Nicolaas	  met	  kinderen,	  links	  een	  Russisch	  georiënteerde	  winkel.	  

	  	  	  	  	   	  
Het	  wapen	  van	  St.	  Nicolaas,	  kruis	  en	  anker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Standbeeld	  van	  plastic.	  

	  	  	  	  	   	  
Fresco’s	  in	  de	  kerk	  van	  Sint	  Nicolaas.	  	  
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Zondag	  4	  juni	  Excursie	  dag	  naar	  Myra	  

	  
Grafhuizen	  in	  de	  bergen,	  hoe	  hoger	  hoe	  duurder	  de	  plaats.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Het	  Romeinse	  theater	  van	  Myra	  
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Zondag	  4	  juni	  Excursie	  dag	  naar	  Myra	  

	  
Onderweg	  naar	  de	  verzonken	  stad.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Verzonken	  golfbreker	  van	  de	  haven	  
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Maandag	  5	  juni	  2012.	  Rustdag	  
Kaş,	  in	  de	  jaren	  zeventig	  ontdekt	  door	  de	  hippies,	  is	  een	  klein	  schilderachtig	  plaatsje	  met	  een	  authentiek	  
Turkse,	  ongedwongen	  sfeer.	  Het	  ligt	  op	  de	  zuidkust	  van	  Turkije	  aan	  een	  mooie	  baai,	  omsloten	  door	  het	  
indrukwekkende	  Taurus	  gebergte.	  De	  kust	  is	  grillig	  en	  telt	  veel	  kleine	  eilandjes.	  De	  schilderachtige	  
Ottomaanse	  architectuur,	  de	  antieke	  monumenten	  en	  witgekalkte	  gevels	  vormen	  een	  prachtige	  
achtergrond	  voor	  de	  kleurrijke	  uitstallingen	  voor	  toeristen	  in	  de	  smalle,	  soms	  steile,	  straatjes,	  naast	  mooie	  
terrassen	  en	  een	  theetuin.	  We	  zijn	  al	  naar	  veel	  plaatsen	  op	  de	  wereld	  gereisd	  en	  hebben	  hier	  weer	  een	  
plek	  gevonden	  waar	  we	  ons	  thuis	  voelen.	  
We	  houden	  onder	  andere	  van	  Kaş	  vanwege	  zijn	  warme	  klimaat,	  de	  Turkse	  gastvrijheid,	  de	  prachtige	  
natuur,	  de	  historische	  plaatsen	  en	  de	  mythen	  die	  men	  overal	  zien,	  voelen	  en	  beleven	  kan.	  
We	  gingen	  naar	  Kaş	  om	  boodschappen	  te	  doen,	  dat	  hebben	  we	  gedaan	  en	  hebben	  daarna	  dit	  fijne	  stadje	  
bekeken,	  misschien	  is	  het	  woord	  bewonderd	  hier	  meer	  op	  zijn	  plaats.	  Nu	  we	  hebben	  gejubeld	  over	  Kaş	  
kunnen	  we	  hier	  ook	  wel	  iets	  negatiefs	  over	  zeggen.	  We	  hebben	  geprobeerd	  om	  eieren	  te	  kopen	  voor	  de	  
BBQ	  van	  vanavond	  bij	  Henk	  en	  Henny	  maar	  die	  hebben	  we	  in	  Kaş	  niet	  kunnen	  kopen.	  Wat	  is	  dat	  nu	  een	  
doosje	  met	  tien	  eieren	  kun	  je	  niet	  kopen	  en	  dat	  op	  verschillende	  adressen	  in	  de	  toeristenstad	  Kaş.	  
Ook	  vandaag	  waren	  wij	  niet	  voor	  één	  gat	  te	  vangen.	  We	  hebben	  de	  auto	  gepakt	  en	  met	  een	  verbeten	  trek	  
om	  de	  mond	  hebben	  we	  tegen	  elkaar	  gezegd	  we	  gaan	  nu	  naar	  het	  zuiden,	  richting	  Kalkan	  en	  keren	  niet	  
eerder	  terug	  dan	  dat	  we	  tien	  eieren	  hebben	  gekocht!	  Aldus	  is	  geschied!	  Kalkan	  heeft	  een	  prachtig	  
haventje	  aldus	  het	  boek	  Tip	  voor	  trips,	  dat	  is	  ons	  doel	  om	  te	  gaan	  winkelen!	  We	  hadden	  bovendien	  in	  
gedachten	  dat	  Kalkan	  een	  stad	  is	  aan	  de	  Turkse	  mediterrane	  kust	  en	  een	  belangrijke	  toeristische	  
bestemming.	  Het	  gebied	  omvat	  meerdere	  historische	  plekken	  en	  vele	  mooie	  stranden.	  
Kalkan	  is	  een	  oud	  vissersdorpje,	  en	  de	  enige	  veilige	  haven	  tussen	  Kaş	  en	  Fethiye	  ,	  het	  is	  beroemd	  om	  zijn	  
witte	  huizen,	  afdalend	  naar	  de	  zee,	  en	  de	  felgekleurde	  bougainville	  .	  Het	  heeft	  gemiddeld	  driehonderd	  
dagen	  zon	  per	  jaar.	  Tot	  in	  de	  vroege	  jaren	  1920,	  was	  de	  meerderheid	  van	  de	  bewoners	  Griek.	  
Ze	  vertrokken	  in	  1923	  als	  gevolg	  van	  de	  uitwisseling	  van	  populaties	  tussen	  Griekenland	  en	  Turkije	  na	  de	  
Grieks-‐Turkse	  oorlog	  en	  emigreerde	  vooral	  naar	  Attica	  ,	  daar	  ze	  stichten	  ze	  de	  nieuwe	  stad	  van	  Kalamaki	  .	  
Verlaten	  Griekse	  huizen	  zijn	  nog	  steeds	  te	  zien	  in	  Kalkan.	  
Wij	  rijden	  rustig	  en	  kalm	  langs	  de	  grillige	  kust,	  te	  genieten	  van	  de	  geweldige	  uitzichten	  naar	  beide	  kanten	  
daar	  niet	  van,	  maar	  nergens	  was	  er	  een	  winkel	  te	  zien.	  Een	  groot	  half	  afgebouwde	  hotel	  dat	  hebben	  we	  
wel	  gezien,	  net	  als	  een	  prachtig	  zandstrand	  helemaal	  in	  de	  diepte.	  Verder	  ja,	  was	  er	  niet	  veel,	  ach	  laten	  we	  
zeggen	  weinig	  in	  ieder	  geval	  geen	  winkel	  of	  zo.	  Na	  vijfentwintig	  kilometer	  zagen	  we	  een	  restaurant	  in	  een	  
bocht	  staan	  en	  een	  paar	  kilometer	  verder	  op	  was	  een	  supermarktje.	  We	  konden	  ons	  geluk	  bijna	  niet	  op	  
want	  ze	  verkochten	  ook	  tien	  eieren.	  Vijftig	  kilometer,	  twee	  keer	  vijf	  en	  twintig	  kilometer,	  was	  de	  afstand	  
om	  tien	  eieren	  te	  bemachtigen	  wat	  hebben	  die	  eieren	  ons	  wel	  niet	  gekost.	  	  
In	  de	  middag	  zijn	  we	  heerlijk	  naar	  het	  strand	  gegaan	  en	  hebben	  daar	  op	  de	  strandstoelen	  gelegen.	  Een	  
beetje	  teuten	  met	  deze	  en	  gene.	  Zo	  hebben	  we	  de	  middag	  doorgebracht.	  Bij	  Henk	  en	  Henny	  hebben	  zitten	  
BBQ	  heerlijk,	  vooral	  die	  groenten	  salade	  van	  Henk	  met	  die	  mosterd-‐honingdressing.	  	  
De	  rust	  werd	  hier	  plotseling	  verstoord	  doordat	  dat	  Henk	  dolfijnen	  in	  zee	  zag	  zwemmen.	  Hij	  hoefde	  maar	  
een	  kreet	  te	  doen	  en	  de	  halve	  camping	  liep	  uit	  om	  dit	  schouwspel	  te	  zien.	  Nadat	  de	  avond	  was	  gevallen,	  
kwam	  er	  een	  einde	  aan	  een	  prachtige	  dag	  op	  een	  mooie	  camping	  in	  Kaş.	  
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Maandag	  5	  juni	  2012.	  Rustdag.	  

	  
Snieboonboom	  in	  het	  dialect	  of	  Johannesbroodboom	  in	  het	  Ollands,	  op	  de	  camping	  

	  
Volop	  citroenen	  achter	  op	  de	  camping	  

	  
Strand	  iets	  voorbij	  de	  camping	  
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Dinsdag	  5	  juni	  2012.	  Kaş-‐Pamukkala,	  292	  km.	  
Vertrek:	  08.45,	  aankomst	  14.15.	  Zon,	  22-‐32	  gr.	  	  Brandstof:	  33	  liter,	  €	  61,71.	  Pamukkala,	  camping	  Seyir.	  
Vanmorgen	  was	  ik	  vroeg	  wakker	  en	  kon	  vervolgens	  de	  slaap	  niet	  meer	  vatten.	  Aan	  het	  invoegen	  van	  foto’s	  
voor	  dit	  boek	  had	  ik	  nog	  genoeg	  werk	  om	  een	  uurtje	  daar	  aan	  te	  werken.	  Het	  voordeel	  was	  om	  vanmorgen	  
vroeg,	  buiten	  voor	  de	  caravan	  te	  werken	  dat	  ik	  niet	  gestoord	  werd.	  Anders	  dan	  de	  leiding	  die	  voor	  zeven	  
uur	  vanmorgen	  vertrok	  en	  hebben	  even	  elkaar	  een	  goedendag	  en	  goede	  reis	  gewenst.	  
Net	  als	  gisteravond	  waren	  vanmorgen	  de	  dolfijnen	  er	  ook	  weer,	  Joop	  denkt	  dat	  het	  misschien	  wel	  eens	  
Bruinvissen	  kunnen	  zijn	  die	  lijken	  op	  afstand	  veel	  op	  dolfijnen.	  Het	  is	  gewoon	  een	  leuk	  gezicht	  om	  deze	  
dieren	  langs	  te	  zien	  zwemmen.	  
Vandaag	  gingen	  we	  verder	  om	  Turkije	  te	  verkennen.	  De	  reis	  ging	  eerst	  via	  een	  in	  de	  bergen	  uitgehouwen	  
weg	  over	  bijna	  vijfentwintig	  kilometer	  direct	  langs	  de	  zee	  opnieuw	  richting	  Kalkan.	  Daar	  gingen	  we	  het	  
binnenland	  in	  over	  het	  algemeen	  goede	  wegen.	  Ook	  troffen	  we	  hier	  een	  zeer	  rustig	  verkeersbeeld	  aan.	  Dit	  
betekende	  voor	  ons	  dat	  we	  rustig	  konden	  rijden.	  De	  snelheid	  die	  ik	  aanhield	  was	  ongeveer	  tachtig	  
kilometer	  per	  uur	  op	  de	  snelheidsmeter	  van	  de	  auto.	  
Opnieuw	  konden	  we	  ervaren	  dat	  Turkije	  veel	  bergen	  heeft.	  Nagenoeg	  de	  hele	  reis	  hebben	  we	  wel	  bergen	  
gezien	  met	  daarop	  nog	  enig	  sneeuw.	  De	  bergpas	  Karabel	  ligt	  op	  dertienhonderd	  meter	  hoogte.	  Het	  
uitzicht	  daar	  was	  erg	  mooi.	  Een	  keer	  moesten	  wij	  even	  op	  Etiënne	  wachten	  die	  kon	  het	  tempo	  van	  onze	  
combinatie	  niet	  goed	  volgen	  verder	  hebben	  we	  geen	  problemen	  gehad.	  Op	  de	  camping	  hoorde	  ik	  van	  
reisgenoten	  die	  een	  hoogtemeter	  in	  de	  auto	  hebben	  dat	  we	  vandaag	  regelmatig	  reden	  op	  of	  tegen	  de	  
veertienhonderd	  meter	  hoogte	  aan	  in	  de	  bergen.	  Voor	  het	  begin	  van	  deze	  reis	  heb	  al	  eens	  verkondigd	  dat	  
toen	  ik	  de	  kaart	  van	  Turkije	  bestudeerde	  mij	  opviel	  dat	  er	  zoveel	  bergen	  waren,	  die	  conclusie	  is	  helemaal	  
juist.	  	  
Leuk	  werd	  het	  toen	  we	  gingen	  tanken	  en	  gelijk	  koffiepauze	  gingen	  houden.	  Nadat	  we	  getankt	  hadden	  
vroeg	  de	  bediende	  mij	  of	  hij	  mijn	  auto	  mocht	  wassen.	  Omdat	  dat	  de	  auto	  vuil	  was,	  heb	  ik	  ja	  gezegd,	  dit	  
zonder	  te	  weten	  wat	  dit	  kost!!	  Achteraf	  kunnen	  we	  er	  om	  lachen,	  het	  kostte	  ons	  helemaal	  niets.	  Services	  
van	  de	  zaak!	  De	  auto	  is	  eerst	  afgespoten	  daarna	  volledig	  afgesopt,	  opnieuw	  afgespoten	  en	  afgedroogd.	  De	  
auto	  is	  kraakhelder.	  De	  bediende	  hebben	  we	  een	  paar	  Lira	  als	  fooi	  gegeven.	  
Tegen	  het	  einde	  van	  de	  rit	  kwamen	  we	  in	  de	  stad	  Denizli	  aan,	  deze	  stad	  heeft	  ruim	  een	  half	  miljoen	  
inwoners	  en	  ligt	  op	  driehonderdvijftig	  meter	  boven	  de	  zeespiegel.	  Dat	  ik	  deze	  stad	  noem	  komt	  omdat	  dit	  
de	  partnerstad	  is	  van	  Almelo.	  
In	  mijn	  zoektocht	  om	  informatie	  over	  steden	  en	  streken	  die	  we	  bezoeken	  kwam	  ik	  dit	  bericht	  tegen	  op	  
internet	  over	  Denizli:	  Denizli	  is	  een	  begrip	  in	  Turkije	  voor	  het	  hebben	  van	  een	  beroemd	  ras	  van	  een	  kip,	  
bekend	  om	  zijn	  uiterlijk	  en	  kleur,	  samen	  met	  zijn	  langdurige	  en	  melodieuze	  kraaien.	  Veel	  moeite	  wordt	  
gedaan	  door	  de	  staats-‐en	  lokale	  boeren	  om	  het	  ras	  te	  behouden.	  Het	  uiterlijk	  van	  de	  Denizli	  haan	  is	  zwarte	  
ogen,	  donker	  grijze	  poten,	  een	  lange	  nek,	  en	  een	  rode	  kroon.	  Hij	  weegt	  3	  tot	  3.5	  kg,	  en	  heeft	  een	  
karakteristieke	  kraai.	  
Vanmorgen	  toen	  we	  vertrokken	  uit	  Kaş	  was	  de	  temperatuur	  aangenaam	  en	  we	  hebben	  een	  hele	  tijd	  met	  
de	  ramen	  open	  gereden.	  Maar	  na	  twee	  uren	  rijden	  hebben	  de	  ramen	  dicht	  gedaan	  en	  de	  airco	  aangezet.	  
De	  temperatuur	  was	  de	  dertig	  graden	  gepasseerd.	  Later	  op	  de	  dag	  werd	  het	  achter	  het	  stuur	  en	  in	  de	  zon	  
niet	  altijd	  even	  aangenaam,	  ondanks	  de	  airco.	  
Ook	  deze	  dag	  zijn	  we	  er	  in	  geslaagd	  om	  met	  behulp	  van	  ons	  voortreffelijke	  routeboek	  geen	  enkele	  meter	  
teveel	  te	  rijden.	  Dat	  is	  vooral	  te	  danken	  aan	  mijn	  voortreffelijke	  navigator	  Marga.	  
Deze	  camping	  waar	  we	  nu	  staan	  is	  bij	  een	  groot	  toeristen	  restaurant	  op	  een	  grasveld,	  zonder	  bomen,	  en	  
bij	  een	  buitengewoon	  mooi	  zwembad.	  Wat	  we	  vooral	  nu	  willen	  stellen,	  we	  hebben	  eerste	  klas	  plaatsen,	  
vlakbij	  dit	  zwembad.	  De	  kwaliteit	  van	  een	  plaats	  is	  niet	  alleen	  of	  je	  dichtbij	  of	  wat	  verder	  af	  staat	  van	  een	  
zwembad,	  maar	  hiervoor	  is	  hier	  bepalend	  wat	  is	  je	  uitzicht.	  Ons	  uitzicht	  is	  100	  %	  we	  kijken	  recht	  op	  de	  
wereldberoemde	  witte	  kalksteenformaties	  van	  Pamukkala,	  waar	  we	  hiervoor	  zijn.	  Onze	  toeristische	  
leiding	  heeft	  de	  allerbeste	  plekken	  op	  deze	  camping	  voor	  ons	  kunnen	  reserveren.	  Bert	  en	  Carla	  geweldig	  
goed	  gedaan.	  
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Dinsdag	  5	  juni	  2012.	  Kaş-‐Pamukkala,	  292	  km.	  

	  
Een	  rustige	  Turkse	  vierbaansweg.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Het	  landschap	  richting	  Pamukkala.	  
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Woensdag	  6	  juni	  2012.	  Vrije	  dag.	  
Vanmorgen	  zijn	  we	  om	  tien	  uur	  vertrokken	  naar	  de	  Necropolis	  (Dodenstad),	  de	  Hiërapolis	  en	  naar	  de	  witte	  
warmwaterbronnen	  van	  Pamukkala.	  Pamukkala	  betekent:	  Katoenen	  Kasteel.	  Het	  "Katoenen	  (Parnuk)	  
Kasteel	  (kale)"	  is	  één	  van	  de	  interessantste	  natuurverschijnselen	  van	  Turkije.	  Sprookjesachtig	  ogende,	  
sneeuwwitte	  kalksteenterrassen	  zijn	  gevuld	  met	  heet	  water,	  dat	  uit	  warmwaterbronnen	  omhoog	  borrelt.	  	  
Net	  als	  die	  andere	  wonderbaarlijke	  speling	  der	  natuur,	  de	  rotsen	  van	  Cappadocië,	  zijn	  de	  terrassen	  van	  
Pamukkala	  gevormd	  door	  een	  vulkanisch	  verschijnsel.	  Ongeveer	  twee	  miljoen	  jaar	  geleden	  bevond	  het	  
westen	  van	  Anatolië	  zich	  in	  een	  plooiingsfase,	  waarin	  een	  groot	  aantal	  bergen	  werd	  gevormd.	  Bij	  dit	  
proces	  ontstonden	  grote	  breuken	  in	  de	  aardkorst,	  die	  het	  gebied	  zeer	  gevoelig	  maakten	  voor	  
aardbevingen.	  	  
Bij	  Pamukkala	  is	  het	  regenwater	  eeuwenlang	  in	  deze	  breuken	  gestroomd,	  waar	  het	  terechtkwam	  in	  de	  
honderden	  meters	  dikke	  laag	  kalksteen	  die	  miljoenen	  jaren	  geleden	  werd	  afgezet.	  Door	  de	  hoge	  
temperaturen	  op	  die	  diepte	  is	  het	  calciumcarbonaat	  in	  deze	  laag	  opgelost	  in	  het	  water	  dat	  in	  de	  bronnen	  
weer	  aan	  de	  oppervlakte	  komt.	  Bij	  afkoeling	  verdwijnt	  het	  koolzuur	  uit	  deze	  oplossing	  en	  ontstaat	  een	  
vlokkige,	  witte	  neerslag,	  die	  zich	  afzet	  in	  de	  vorm	  van	  kalkterrassen,	  een	  variant	  van	  de	  uit	  
druipsteengrotten	  bekende	  stalactieten.	  Het	  35	  graden	  warme	  water	  heeft	  niet	  alleen	  de	  natuurlijke	  	  
ligbaden	  gevormd,	  de	  bronnen	  worden	  ook	  al	  sinds	  mensenheugenis	  gebruikt	  om	  genezing	  te	  vinden.	  	  
De	  bijzondere	  kalksteenformaties	  bevinden	  zich	  aan	  de	  rand	  van	  het	  stadje	  Pamukkala	  en	  kijken	  uit	  	  
over	  een	  breed	  dal.	  Als	  u	  vanuit	  Denizli	  uit	  dit	  dal	  omhoog	  rijdt,	  ziet	  u	  ze	  direct	  links	  en	  rechts	  liggen.	  	  
Het	  koolzuur-‐,	  zout-‐,	  zwavel-‐,	  ijzer-‐	  en	  magnesium	  houdende	  water	  werd	  al	  eeuwenlang	  aangewend	  voor	  
drinkkuren	  en	  geneeskrachtige	  baden.	  	  
Hiërapolis	  is	  de	  oude	  naam	  van	  Pamukkala.	  De	  stad	  kreeg	  de	  naam	  Hiërapolis,	  van	  Hiëra	  de	  gemalin	  van	  
Telephos,	  de	  legendarische	  stichter	  van	  Pergamon.	  Door	  de	  vele	  aardbevingen	  heeft	  de	  plaats	  zich	  echter	  
nooit	  sterk	  kunnen	  ontwikkelen.	  De	  laatste	  bloei	  maakte	  Hiërapolis	  mee	  in	  de	  vroege	  Byzantijnse	  tijd	  toen	  
er	  een	  grote	  joodse	  gemeenschap	  neerstreek	  en	  het	  de	  zetel	  was	  van	  een	  bisschop.	  De	  stad	  Hiërapolis	  was	  
gebouwd	  rond	  de	  warmwaterbronnen	  die	  de	  natuurlijke	  terrassen	  hebben	  gevormd.	  De	  ruïnes	  liggen	  
verspreid	  over	  een	  uitgestrekt	  terrein	  dat	  rijk	  begroeid	  is	  met	  oleanders.	  De	  Romeinse	  thermen	  zijn	  
tegenwoordig	  ingericht	  als	  museum.	  Een	  paar	  honderd	  meter	  naar	  het	  oosten	  liggen	  de	  resten	  van	  een	  
noord-‐zuid	  gerichte	  arcadeboulevard	  met	  een	  agora	  (plein),	  een	  Byzantijnse	  basilica,	  een	  tempel	  voor	  
Apollo	  en	  het	  Pamukkala	  hotel	  met	  één	  van	  de	  bronnen.	  In	  de	  bron	  van	  het	  Pamukkala	  hotel	  kunt	  u	  zelfs	  
romantisch	  baden	  tussen	  enkele	  zuilen	  van	  het	  oude	  Hiërapolis.	  Nog	  iets	  verder	  naar	  het	  oosten	  staat	  het	  
fraai	  gerestaureerde	  theater,	  waar	  soms	  voorstellingen	  worden	  gehouden.	  De	  stad	  hoefde	  maar	  aan	  drie	  
zijden	  beschermd	  te	  worden	  door	  een	  muur,	  want	  de	  hooggelegen	  terrassen	  boden	  genoeg	  bescherming	  
aan	  de	  westzijde.	  Van	  de	  stadsmuur	  zijn	  ten	  oosten	  van	  het	  theater	  nog	  grote	  stukken	  te	  zien.	  	  
Buiten	  deze	  verdedigingslinie	  ligt	  ten	  noordoosten	  van	  de	  stad	  het	  zogeheten	  octagon,	  een	  achthoekige	  
kerk	  waar	  de	  apostel	  Philippus	  zou	  zijn	  begraven.	  	  
Ten	  noorden	  van	  de	  stad	  bevindt	  zich	  een	  uitgestrekte	  necropolis,	  een	  opmerkelijk	  verschijnsel	  in	  een	  
plaats	  met	  geneeskrachtige	  bronnen.	  Het	  is	  één	  van	  grootste	  en	  best	  bewaarde	  begraafplaatsen	  van	  de	  
Romeinse	  wereld.	  	  
Om	  inkopen	  doen	  in	  Pamukkala	  voor	  het	  avond	  eten	  gelukte	  niet	  er	  was	  van	  alles	  te	  koop	  maar	  weinig	  
voedsel.	  Goede	  raad	  was	  duur,	  maar	  de	  oplossing	  kwam	  toen	  we	  naar	  een	  dorp	  in	  noordelijke	  richting	  
gingen	  Uzunpinar	  daar	  was	  alles	  volop	  te	  koop.	  Hier	  van	  mogen	  we	  met	  een	  gerust	  hart	  stellen	  dat	  er	  een	  
overvloed	  van	  aanbod	  was.	  Absoluut	  eerste	  klasse	  groenten	  hebben	  we	  gezien,	  of	  nu	  over	  tomaten	  of	  
over	  andijvie	  dan	  wel	  sla	  gaat	  alles	  van	  de	  beste	  kwaliteit.	  Het	  kostte	  ons	  geen	  moeite	  meer	  om	  onze	  
keuze	  te	  maken.	  We	  hebben	  hier	  nog	  even	  rondgewandeld	  om	  de	  sfeer	  op	  snuiven	  van	  dit	  grote	  dorp.	  Dit	  
wandelen,	  was	  aangenaam	  het	  was	  bewolkt	  in	  de	  middag	  en	  de	  temperatuur	  was	  aangenaam.	  
Op	  de	  camping	  bij	  Kaş	  hadden	  we	  onder	  bomen	  gestaan	  en	  die	  hadden	  vooral	  onze	  luifel	  nog	  al	  vuil	  
gemaakt.	  Het	  leek	  mij	  beter	  die	  troep	  er	  af	  te	  halen	  en	  de	  luifel	  schoon	  te	  maken.	  Henk,	  dat	  wist	  ik,	  heeft	  
een	  prachtig	  autowasborstel,	  die	  heb	  ik	  gevraagd	  om	  te	  mogen	  lenen.	  Met	  die	  borstel	  en	  een	  emmertje	  
sop	  ben	  ik	  begonnen	  de	  luifel	  te	  wassen	  onder	  grote	  belangstelling	  van	  de	  mannen	  die	  rondom	  ons	  
stonden.	  Ik	  weet	  absoluut	  zeker	  dat	  wanneer	  ik	  daar	  Wereldkampioen	  caravanluifel	  schoonmaken	  was	  
geworden	  dan	  nog	  hadden	  ze	  wel	  op-‐	  en	  aanmerkingen	  gehad!	  Ik	  geloof	  niet	  dat	  ik	  in	  de	  ogen	  van	  deze	  
mannen	  een	  caravanluifel	  goed	  kan	  wassen.	  
Wat	  ons	  opviel	  toen	  we	  bij	  het	  vallen	  van	  de	  avond	  nog	  even	  de	  dag	  zaten	  door	  te	  nemen	  dat	  er	  bij	  deze	  
reis	  zo	  weinig	  reisgenoten	  nog	  even	  rondlopen	  en	  hier	  en	  daar	  wat	  staan	  of	  lekker	  zitten	  te	  kletsen	  met	  
elkaar.	  Dit	  is	  voor	  het	  eerst	  dat	  we	  dit	  zo	  meemaken.	  Deze	  groep	  is	  minder	  uit	  op	  gezelligheid	  ’s	  avonds	  
dan	  eerder	  groepen	  waar	  we	  mee	  geweest	  zijn.	  
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Woensdag	  6	  juni	  2012.	  Vrije	  dag.	  	  

	  
Ons	  uitzicht	  vanaf	  de	  camping	  op	  de	  witte	  kalksteenterrassen.	  

	  
De	  kalkterrassen	  gezien	  vanaf	  de	  camping.	  

	  	  	  	  	   	  
Twee	  Kalkoenen	  die	  elkaar	  het	  hof	  maken.	  
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Woensdag	  6	  juni	  2012.	  Vrije	  dag.	  

	  
De	  kalkterrassen	  met	  vele	  bezoekers.	  

	  
De	  kalkterrassen	  even	  verder	  op	  zonder	  bezoekers.	  

	  
De	  meest	  fraaie	  kalkformaties	  die	  de	  massatoerist	  niet	  te	  zien	  krijgen.	  
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Woensdag	  6	  juni	  2012.	  Vrije	  dag.	  

	  
De	  Necropolis	  nabij	  Pamukkala.	  

	  
	  

	  
	  



	  
	  

137	  

Woensdag	  6	  juni	  2012.	  Vrije	  dag.	  

	  
De	  Hoofdstraat	  van	  het	  oude	  Hiërapolis.	  

	  
Enkele	  zuilen	  van	  het	  oude	  Hiërapolis.	  

	  
Het	  oude	  Hiërapolis.	  
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Woensdag	  6	  juni	  2012.	  Vrije	  dag.	  

	  
Vooraanzicht	  van	  het	  theater	  van	  Pamukkala.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Het	  theater	  van	  Pamukkala.	  
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Donderdag	  7	  juni	  2012.	  Pamukkala-‐Kuşadasie,	  222	  km.	  	  
Vertrek:	  8.55,	  aankomst	  13.20,	  20-‐27	  gr.	  zon,	  brandstof:	  liter	  29,	  €	  54,23.	  Yat	  camping,	  Kuşadasie.	  
Vanmorgen	  zijn	  we	  vertrokken	  uit	  Pamukkala	  één	  van	  de	  vele	  hoogtepunten	  van	  deze	  reis.	  We	  keken	  door	  
het	  achterraam,	  vanuit	  ons	  bed,	  zo	  tegen	  de	  kalkterrassen	  aan.	  Het	  is	  en	  het	  blijft	  een	  wonderlijk	  gezicht.	  
Gisterenavond	  zaten	  we	  de	  dag	  door	  te	  nemen	  bij	  Henny	  en	  Henk	  en	  van	  daar	  hadden	  we	  ook	  een	  mooi	  
uitzicht	  op	  de	  verlichte	  Kalkterrassen.	  Het	  leek	  net	  of	  we	  naar	  besneeuwde	  berghellingen	  keken,	  alleen	  de	  
Pistebully’s	  ontbraken	  nog.	  Ondanks	  dat	  we	  hier	  eerder	  waren	  hebben	  we	  genoten	  deze	  beide	  dagen	  hier.	  
Vandaag	  onderweg	  hebben	  we	  niet	  als	  de	  afgelopen	  dagen	  besneeuwde	  toppen	  van	  de	  bergen	  gezien.	  
Het	  was	  een	  vrij	  vlakke	  rit	  door	  de	  dalen	  tussen	  de	  bergen.	  Het	  blijft	  ons	  trouwens	  opvallen	  dat	  de	  
hellingen	  geen	  dichte	  bossen	  kennen.	  De	  dorpjes	  en	  stadjes	  waar	  we	  door	  reden	  maakten	  vaak	  een	  wat	  
rommelige	  indruk	  op	  ons.	  Er	  staan	  overal	  mooie	  goede	  huizen,	  maar	  de	  omgeving	  daarvan	  is	  vaak	  niet	  
opgeruimd.	  Ook	  zagen	  we	  geen	  oude	  binnensteden	  met	  traditionele	  gevels	  of	  zo.	  Waarschijnlijk	  zijn	  die	  er	  
wel	  maar	  de	  weg	  die	  wij	  reden	  liep	  daar	  niet	  langs.	  
Toen	  we	  gingen	  tanken,	  in	  Saraköy,	  heb	  ik	  ook	  olie	  moeten	  kopen	  voor	  de	  automotor.	  Dit	  wilde	  ik	  doen	  bij	  
een	  benzinestation	  van	  een	  bekend	  merk,	  zoals	  BP	  of	  Shell	  voor	  de	  herkenbare	  kwaliteit	  van	  de	  te	  kopen	  
olie.	  Van	  mijn	  levensdagen	  heb	  ik	  nog	  nooit	  een	  liter	  olie	  gekocht,	  altijd	  deed	  ik	  deze	  bestelling	  bij	  onze	  
garage.	  Het	  werd	  vandaag	  een	  Shell	  tankstation,	  de	  benzinetank	  vullen	  en	  een	  liter	  olie	  kopen	  dat	  kost	  ons	  
normaal	  maar	  een	  paar	  minuten.	  Deze	  keer	  ging	  het	  anders,	  de	  aankopen	  waren	  zo	  geregeld.	  Een	  
bediende	  vroeg	  ons	  vriendelijk	  of	  wij	  soms	  een	  kopje	  thee	  wilden	  hebben.	  Turkse	  thee	  daar	  houden	  we	  
van,	  heerlijk	  is	  dat.	  Ons	  antwoord	  was	  dus,	  ja.	  Er	  werden	  stoelen	  voor	  ons	  neer	  gezet,	  in	  de	  schaduw	  en	  de	  
thee	  en	  de	  pot	  met	  suikerklontjes	  werd	  op	  het	  tafeltje	  gezet	  bij	  ons.	  Waarna	  we	  konden	  genieten	  van	  
deze	  thee.	  Een	  van	  de	  bedienden	  sprak	  redelijk	  goed	  Engels	  en	  hij	  vroeg	  ons	  hoeveel	  een	  caravan	  kost	  
zoals	  wij	  hebben	  in	  Nederland.	  Hij	  vond	  een	  caravan	  bijzonder	  interessant.	  Net	  als	  mijn	  fiets	  die	  hij	  
bewonderde,	  hij	  kon	  bijna	  niet	  geloven	  dat	  die	  meer	  dan	  honderdduizend	  kilometer	  had	  gelopen	  in	  
dertien	  jaar.	  
Ons	  bovenste	  beste	  routeboek	  dat	  had	  vandaag	  een	  paar	  onvolkomenheden.	  De	  kilometer	  aanduiding	  
had	  redelijk	  vaak	  een	  afwijkende	  afstand.	  Zo	  was	  er	  in	  de	  grotere	  plaats	  Aydin	  verwarring	  over	  waar	  we	  de	  
Autosnelweg	  op	  moesten,	  ervoor,	  in	  het	  midden	  of	  aan	  het	  eind	  van	  deze	  stad.	  Zo	  staat	  er	  in	  het	  
Routeboek	  geschreven	  dat	  deze	  camping	  aan	  de	  andere	  rijbaan	  ligt	  voor	  het	  tegemoetkomend	  verkeer.	  
Vervolgens	  staat	  er	  –doorrijden	  tot	  de	  rotonde,	  vervolgens	  de	  andere	  rijbaan	  volgen,	  enz.	  Hoezo,	  Rotonde	  
wij	  hebben	  geen	  Rotonde	  gezien,	  het	  was	  een	  doorsteek	  naar	  de	  andere	  rijbaan.	  Ondanks	  dit	  hebben	  we	  
tot	  nu	  toe	  geen	  kilometer	  teveel	  gereden,	  behalve	  de	  rit	  naar	  Kizilot	  waar	  we	  het	  beschreven	  Klaverblad	  
niet	  konden	  vinden.	  
Gisterenavond	  om	  zes	  uur	  hadden	  we	  een	  Happy	  Hour	  aangeboden	  door	  de	  eigenaar	  van	  deze	  camping.	  
Dit	  gebeurde	  op	  het	  terras	  van	  het	  mooie	  zwembad	  hier.	  Hij	  en	  zijn	  personeel	  hadden	  speciale	  drankjes	  
gemaakt	  met	  en	  zonder	  alcohol.	  De	  dames	  Fieke	  en	  Carla	  toverden	  ook	  deze	  keer	  een	  aantal	  bladen	  met	  
hun	  overheerlijke	  hapjes	  uit	  hun	  befaamde	  koelkast.	  Twee	  verschillende	  soorten	  kaas,	  worst,	  mosterd,	  
komkommer	  en	  kleine	  tomaatjes.	  Ook	  deze	  keer	  gingen	  de	  hapjes	  vlot	  van	  de	  hand.	  
Deze	  avond	  was	  gewoon	  te	  mooi	  om	  op	  de	  camping	  te	  blijven	  hangen.	  Samen	  met	  Henk	  zijn	  we	  langs	  de	  
haven	  wezen	  paraderen,	  ook	  nu	  weer	  konden	  we	  de	  verleiding	  niet	  weerstaan	  en	  zijn	  op	  een	  terrasje	  gaan	  
zitten	  om	  een	  drankje	  te	  drinken.	  Ook	  nu	  weer	  was	  het	  naar	  de	  mensen	  kijken	  op	  deze	  Boulevard	  een	  
groot	  genoegen.	  
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Donderdag	  7	  juni	  2012.	  Pamukkala-‐Kuşadasi,	  222	  km.	  	  

	  	   	  
Granaatappelplantage,	  rechts	  een	  boom	  met	  bloemen.	  

	  
Auto	  onder	  zonnedak	  tijdens	  een	  pauze	  bij	  de	  Tunnelrestaurant	  

	  
Turkse	  autosnelweg	  A87	  voor	  de	  noordelijke	  tunnelbuis.	  
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Vrijdag	  8	  juni	  2012.	  Verblijf	  in	  Kuşadasie	  
Maandag	  wasdag	  is	  het	  gezegde	  al	  eeuwen	  lang	  klinkt	  dat	  door	  Nederland.	  Vrijdag	  visdag	  is	  ook	  een	  
dergelijk	  gezegde,	  net	  als	  woensdag	  gehaktdag	  enz.	  enz.	  Wat	  moet	  ik	  nou	  met	  al	  die	  dames	  die	  op	  vrijdag	  
hun	  was	  aan	  het	  doen	  zijn.	  De	  was	  doen,	  bijna	  alle	  dames	  ondanks	  dat	  het	  geen	  maandag	  is	  maar	  vrijdag	  
op	  deze	  manier	  is	  er	  toch	  geen	  etiket	  meer	  te	  plakken	  op	  onze	  dames.	  Ze	  voldoen	  gewoon	  niet	  meer	  aan	  
de	  stereotypen	  zoals	  wij	  dat	  allemaal	  kennen.	  Ik	  moet	  toe	  geven	  vandaag	  is	  het	  een	  uitgelezen	  dag	  om	  de	  
was	  te	  doen	  een	  beetje	  wind	  ruim	  vijf	  en	  twintig	  graden	  en	  onbewolkt	  het	  zonnetje	  schijnt	  heerlijk.	  In	  de	  
caravan	  heb	  ik	  op	  gezet	  de	  CD	  Hohe	  Messe	  van	  J.S.	  Bach.	  Niet	  al	  te	  hard	  zodat	  de	  buren	  last	  kunnen	  
hebben	  van	  deze	  muziek	  maar	  hard	  genoeg	  om	  er	  mooi	  naar	  te	  kunnen	  luisteren	  van	  uit	  de	  stoel	  onder	  
luifel.	  Wanneer	  dan	  het	  machtig	  mooie	  Sanctus	  klinkt	  dan	  is	  mijn	  dag	  goed.	  Zo	  kabbelt	  onze	  morgen	  
langzaam	  maar	  zeker	  voorbij.	  Aan	  Harma	  en	  Kor	  heb	  ik	  de	  foto’s	  laten	  zien	  die	  ik	  van	  hen	  heb	  gemaakt	  in	  
het	  Theater	  in	  Pamukkala.	  Ze	  waren	  er	  zeer	  tevreden	  mee.	  Harma	  heb	  ik	  beloofd	  dat	  wanneer	  ik	  weer	  
thuis	  ben	  haar	  die	  toe	  zal	  sturen.	  	  
Terwijl	  Marga	  verwoede	  pogingen	  doet	  om	  de	  caravan	  van	  binnen	  schoon	  te	  maken,	  zit	  ik	  buiten	  steeds	  in	  
de	  weg.	  Hoe	  dit	  kan,	  dat	  snap	  ik	  nog	  steeds	  niet,	  zij	  werkt	  binnen	  en	  ik	  zit	  buiten	  en	  luister	  naar	  muziek.	  
Ten	  langen	  leste	  pak	  ik	  mijn	  fiets	  en	  laptop	  en	  ben	  ik	  maar	  gaan	  internetten	  vooraan	  bij	  het	  zwembad.	  
Vrouwen	  ook,	  mopper	  ik	  nog	  wat	  na	  onderweg.	  Wanneer	  ik	  hier	  wil	  internetten,	  dan	  moet	  ik	  een	  code	  
invoeren.	  Gelukkig	  heb	  ik	  de	  recente	  code:	  1133225544.	  Ik	  vraag	  mij	  af,	  hoe	  komt	  men	  aan	  deze	  code	  het	  
is	  beslist	  geen	  veilige	  code,	  die	  moet	  gevarieerd	  zijn	  met	  hoofd-‐	  en	  kleine	  letters.	  Wanneer	  ik	  deze	  code	  in	  
tik	  wil	  mijn	  laptop	  van	  alles,	  maar	  zegt	  steeds	  dat	  de	  code	  niet	  goed	  is.	  Na	  nog	  enkele	  pogingen	  geef	  ik	  het	  
op,	  het	  lukt	  niet	  vandaag	  hier	  vlak	  bij	  het	  zwembad.	  
Ik	  blijf	  hier	  zitten	  in	  de	  schaduw	  het	  is	  hier	  rustig,	  ik	  ben	  hier	  alleen,	  achterover	  gezakt	  in	  een	  comfortabele	  
stoel.	  Vandaag	  is	  een	  rustdag,	  een	  droom	  dag,	  het	  is	  heerlijk	  om	  hier	  rond	  te	  kijken	  naar	  de	  verschillende	  
prachtige	  bomen	  aan	  de	  andere	  zijde	  van	  het	  zwembad.	  Het	  is	  alsof	  ik	  zit	  in	  een	  gewijde	  ruimte	  die	  zo	  
prachtig	  is	  dat	  je	  vreemdeling	  wordt	  in	  de	  tijd,	  ik	  voel	  mij	  hier	  een	  rusteloze,	  een	  dromer.	  Een	  reiziger	  is	  
ook	  een	  dromer;	  wij	  allen	  volgen	  als	  het	  ware	  een	  ster	  die	  ons	  de	  weg	  wijst	  en	  wij	  zijn	  op	  zoektocht.	  Naar	  
wat?	  	  
Toen	  ik	  op	  de	  eerste	  morgen	  van	  de	  reis,	  de	  deur	  uit	  ging,	  had	  ik	  een	  beetje	  het	  gevoel	  van	  een	  wandeling	  
maken	  naar	  het	  schavot,	  mijn	  ondergang	  tegemoet.	  De	  volgende	  dagen	  gaan	  we,	  al	  reizende,	  onze	  
alledaagse	  leven	  uit,	  want	  alles	  wordt	  anders.	  Tijdens	  de	  reis	  sterft	  er	  gewoonlijk	  wel	  iets	  af,	  en	  vaak	  
wordt	  er	  nieuws	  geboren.	  Men	  zegt	  wel	  eens	  dat	  op	  je	  sterfbed	  je	  hele	  leven	  aan	  je	  geestesoog	  voorbij	  
trekt.	  Zoiets	  gebeurt	  in	  ieder	  geval	  ook	  tijdens	  een	  lange	  reis	  die	  men	  maakt.	  Meestal	  gebeurt	  dit	  door	  een	  
eindeloze	  opeenvolging	  van	  losse	  flarden	  van	  gedachten,	  vluchtig	  verbonden	  met	  wat	  men	  van	  moment	  
tot	  moment	  meemaakt.	  Dat	  gaf	  mij	  deze	  gedachten,	  het	  is	  als	  het	  karakter	  van	  een	  voetnoot	  in	  een	  boek.	  
Deze	  zijn	  belangrijk,	  want	  in	  de	  voetnoten	  raakt	  het	  verhaal	  vaak	  de	  vaste	  grond.	  	  
Iemand	  tikt	  mij	  op	  mijn	  schouder	  en	  zegt	  iets	  in	  het	  Turks	  tegen	  mij.	  Ik	  versta	  haar	  niet	  maar	  zij	  heeft	  mij	  
wel	  wakker	  gemaakt	  ik	  lach	  vriendelijk	  tegen	  haar	  en	  ga	  weer	  terug	  naar	  de	  caravan	  het	  is	  tijd	  voor	  het	  
middageten.	  Dit	  is	  een	  uitgebreide	  lunch,	  Russische	  salade,	  verschillende	  kazen,	  gebraden	  kip,	  broodjes	  
een	  glas	  melk	  en	  perziken.	  We	  hebben	  beiden	  zitten	  genieten	  van	  het	  heerlijke	  eten.	  	  
In	  de	  loop	  van	  de	  middag	  hebben	  we	  onze	  fietsen	  gepakt	  en	  zijn	  langs	  de	  boulevard	  van	  Kuşadasi	  gereden.	  
Vaak,	  zeer	  vaak,	  zijn	  we	  afgestapt	  en	  hebben	  de	  wereld	  om	  ons	  heen	  bekeken.	  Soms	  zaten	  we	  even	  op	  
een	  bankje	  lekker	  mensen	  kijken	  steeds	  met	  op	  de	  achtergrond	  een	  grote	  Cruiseschip	  dat	  bij	  de	  Terminal	  
afgemeerd	  ligt.	  Soms	  zaten	  we	  op	  een	  terrasje	  om	  vanuit	  een	  ander	  gezichtspunt	  de	  haven	  en	  alles	  wat	  
daar	  gebeurt	  te	  bekijken.	  Tegen	  het	  einde	  van	  de	  middag,	  terug	  op	  de	  camping,	  hebben	  we	  een	  glaasje	  
gedronken	  met	  Henny	  en	  Henk	  en	  hebben	  de	  dag	  doorgenomen.	  Een	  aangename	  bezigheid.	  
Vanavond	  gaan	  we	  naar	  een	  Folklorefeest	  in	  de	  plaatselijke	  Kerevansaray.	  Marga	  gaat	  met	  twee	  andere	  
dames	  met	  de	  taxi	  van	  de	  camping	  naar	  het	  feest.	  Dit	  is	  vanavond	  een	  all-‐in	  feest,	  het	  drinken	  is	  daar	  
gratis!!!!!	  Er	  worden	  hier	  regelmatig	  Turkse	  folkloreavonden	  georganiseerd	  op	  de	  binnenplaats	  van	  het	  
hotel.	  Dit	  gebouw	  is	  gebouwd	  in	  1618	  en	  is	  in	  1966	  verbouwd	  tot	  hotel.	  Het	  is	  een	  ruime	  binnenplaats	  en	  
de	  oorspronkelijke	  Ottomaanse	  kenmerken	  zijn	  behouden	  gebleven.	  We	  bevinden	  in	  ons	  in	  een	  
schitterende	  omgeving.	  Op	  de	  binnenplaats,	  in	  de	  openlucht,	  werd	  een	  prachtige	  show	  opgevoerd	  met	  
dans	  en	  muziek.	  Muziek	  was	  zowel	  klassiek	  als	  hedendaags	  georiënteerd.	  Het	  eten	  was	  goed	  en	  het	  
drinken	  was	  bijna	  niet	  aan	  te	  slepen.	  We	  hadden	  een	  genoeglijke	  avond	  waar	  graag	  en	  met	  plezier	  zullen	  
terugdenken.	  	  
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Diosporos	  Koki,	  of	  Sharon	  fruit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eucalyptus	  boom	  
	  
	  
	  
	  

	  
Bomenpracht	  op	  de	  Yat	  camping	  in	  Kuşadasi.	  	  



	  
	  

143	  

Vrijdag	  8	  juni	  2012.	  Verblijf	  in	  Kuşadasi.	  

	  
Show	  en	  feest	  in	  de	  Kerevansaray	  van	  Kuşadasi.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Het	  was	  lekker	  eten	  en	  drinken	  daar.	  
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Vanmorgen	  om	  half	  negen	  stond	  bij	  de	  ingang	  van	  de	  camping	  een	  touringcar	  gereed	  voor	  ons	  voor	  de	  
excursie	  naar	  het	  grootste	  opgravingsgebied	  uit	  de	  oudheid	  in	  Turkije	  in	  Efeze.	  Acht	  jaar	  geleden	  waren	  
we	  daar	  ook	  al	  en	  wij	  beiden	  waren	  vanmorgen	  benieuwd	  of	  onze	  herinneringen	  aan	  dat	  bezoek	  nog	  wel	  
een	  beetje	  klopten.	  Ook	  deze	  keer	  begonnen	  we	  aan	  de	  zuidpoort	  met	  ons	  bezoek	  gelijk	  aan	  de	  vorige	  
keer.	  Onze	  conclusie	  aan	  het	  eind	  van	  dit	  bezoek	  is	  gewoon	  erg	  duidelijk,	  er	  zijn	  wat	  nieuwe	  dingen	  bij	  
gekomen	  maar	  wat	  wij	  ons	  hiervan	  herinneren	  is	  gelijk	  aan	  wat	  we	  hebben	  gezien	  vanmorgen.	  Wat	  is	  heel	  
erg	  tegen	  viel	  was	  het	  grote	  Theater	  in	  de	  staat	  van	  onderhoud	  waarin	  die	  nu	  verkeerd.	  Gelukkig	  is	  men	  
bezig	  met	  naar	  het	  lijkt	  een	  grondige	  renovatie.	  We	  vonden	  het	  jammer	  dat	  we	  niet	  het	  huisje	  van	  Maria	  
hebben	  gezien,	  het	  ligt	  hier	  vlakbij.	  
Maar	  vooral	  speelde	  de	  warmte	  een	  grote	  rol,	  want	  er	  was	  bijna	  geen	  wind	  die	  kon	  zorgen	  voor	  enige	  
verkoeling.	  We	  liepen	  zoveel	  mogelijk	  van	  schaduwplek	  naar	  schaduwplek.	  Ondertussen	  flink	  drinken	  uit	  
onze	  waterflessen.	  Een	  rondleiding	  door	  de	  opgravingen	  van	  Efeze	  zijn	  en	  blijven	  zeer	  interessant.	  Het	  is	  
vaak	  de	  moeite	  waard	  even	  om	  de	  hoek	  te	  kijken	  van	  een	  straat,	  ruïne	  of	  brokstuk.	  Men	  kan	  daar	  van	  alles	  
tegenkomen,	  zo	  was	  er	  in	  een	  steen	  aan	  de	  achterkant	  een	  zeer	  duidelijke	  Maltezer	  Kruis	  te	  zien.	  
Aan	  het	  einde	  van	  onze	  rondleiding	  maakte	  de	  gids	  ons	  nog	  even	  attent	  op	  de	  voormalige	  gevangenis	  
boven	  op	  een	  heuvel,	  waar	  waarschijnlijk	  de	  Apostel	  Paulus	  in	  gevangen	  heeft	  gezeten.	  	  
Na	  het	  bezoek	  aan	  de	  opgravingen	  van	  Efeze	  gingen	  we	  met	  de	  touringcar	  naar	  Selçuk	  waar	  we	  een	  
bezoek	  hebben	  gebracht	  aan	  een	  klein	  museum	  waar	  stukken	  bewaard	  worden	  van	  de	  opgravingen,	  die	  
we	  zojuist	  gezien	  hebben.	  Ook	  deze	  morgen	  waren	  we	  zeer	  onder	  de	  indruk	  van	  de	  gevonden	  gouden	  
sieraden.	  Deze	  sieraden	  kennen	  net	  als	  die	  van	  de	  Thraciërs	  een	  grote	  vorm	  van	  nauwkeurigheid.	  Het	  is	  
gewoon	  niet	  te	  geloven	  dat	  mensen	  dit	  zonder	  een	  behoorlijke	  vergroting	  hebben	  kunnen	  fabriceren.	  
Natuurlijk	  hebben	  we	  ook	  met	  bewondering	  naar	  de	  verschillende	  periodes	  van	  de	  oudheid	  naar	  het	  
beeldhouwwerk	  gekeken.	  Maar	  het	  fijne	  werk	  dat	  zagen	  wekte	  bij	  ons	  grote	  bewondering	  op.	  	  
Wat	  wij	  beschouwen	  als	  topstukken	  zijn	  de	  beide	  beelden	  van	  de	  godin	  Artemis,	  dit	  is	  Diana	  in	  de	  
Romeinse	  cultuur.	  Vooral	  die	  in	  goud	  dat	  wekte	  onze	  bewondering	  op	  vooral	  door	  de	  fijnheid	  van	  de	  
bewerkingen	  waren	  uitzonderlijk	  goed.	  Dit	  is	  een	  dergelijk	  museum	  waar	  we	  graag	  komen,	  klein	  en	  
overzichtelijk.	  Na	  het	  museum	  gingen	  we	  lunchen	  zoals	  dit	  genoemd	  wordt.	  Vandaag	  geven	  we	  het	  ook	  
geen	  andere	  naam.	  Want	  de	  kwaliteit	  van	  het	  eten	  was	  niet	  hoog.	  Het	  zag	  er	  op	  het	  oog	  allemaal	  wel	  goed	  
uit,	  maar	  er	  was	  weinig	  smaak	  aan.	  Bovendien	  hebben	  we	  alle	  gerechten	  al	  eens	  een	  keer	  gehad,	  als	  we	  
het	  zo	  bekijken	  kunnen	  we	  stellen	  er	  zit	  weinig	  variatie	  inde	  lunches.	  Het	  bier	  wat	  ze	  schonken	  was	  geen	  
bier	  maar	  Malt	  en	  dat	  is	  iets	  anders.	  Wat	  erg	  goed	  was	  deze	  maaltijd	  was	  het	  gezelschap	  dat	  rond	  ons	  zat	  
aan	  tafel.	  We	  waren	  in	  goed	  gezelschap	  tijdens	  dit	  eten,	  met	  leuke	  en	  interessante	  gesprekken.	  
Hierna	  gingen	  we	  naar	  een	  kledingwinkel	  waar	  leren	  jasjes	  werden	  verkocht.	  Het	  begon	  met	  een	  
verkoopshow.	  Hierna	  mochten	  we	  in	  de	  winkel	  en	  we	  werden	  direct	  benaderd	  door	  een	  verkoper	  die	  mij	  
een	  jas	  wilde	  verkopen	  die	  ik	  beslist	  niet	  wilde.	  Ik	  vond	  de	  man	  wel	  erg	  opdringerig.	  Van	  te	  voren	  had	  ik	  al	  
aan	  de	  reisleiding	  duidelijk	  gemaakt	  dat	  ik	  van	  deze	  verkooppraktijken	  niet	  gediend	  ben.	  Het	  staat	  niet	  in	  
de	  brochure	  waarop	  je	  een	  reis	  als	  deze	  boekt.	  We	  lazen	  het	  pas	  toen	  we	  Tip	  voor	  Trips	  nader	  
bestudeerden	  lazen	  we:	  Mocht	  er	  tijd	  zijn	  wordt	  er	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  een	  Lederwaren	  zaak	  enz.	  
Wij	  hadden	  hoop	  dat	  het	  geld	  wat	  bij	  besteed	  hadden	  aan	  deze	  reis	  niet	  verbruikt	  zou	  gaan	  worden	  aan	  
dit.	  Maar	  helaas	  voor	  de	  zesde	  keer,	  moesten	  wij	  wel	  hieraan	  deelnemen,	  zeer	  tegen	  onze	  zin.	  
Na	  ruim	  een	  uur	  gingen	  we	  verder	  naar	  een	  leuk	  poppenmuseum	  dat	  de	  buurman	  is	  van	  de	  Lederzaak.	  
Hier	  was	  het	  leven	  te	  zien	  van	  een	  man	  en	  vrouw	  zoals	  dat	  was	  in	  Turkije	  in	  de	  vorige	  eeuw.	  Ontzettend	  
veel	  situaties	  uit	  het	  dagelijks	  leven	  van	  die	  mensen	  waren	  in	  beeld	  gebracht,	  echt	  knap	  gedaan.	  Hier	  zijn	  
ook	  te	  zien	  de	  “sprookjes”	  van	  Hodja.	  Verhaaltjes	  die	  al	  meer	  dan	  duizend	  jaar	  geleden	  zijn	  ontstaan	  in	  
China.	  Een	  verhaaltje:	  Toen	  Hodja	  eens	  een	  keer	  met	  vrienden	  naar	  Akşehir	  ging,	  reed	  hij	  achterstevoren	  
op	  zijn	  ezel.	  Zijn	  vrinden	  vonden	  het	  maar	  vreemd	  en	  vroegen	  hem:	  Hodja	  waarom	  rijd	  je	  achterstevoren?	  
Hij	  antwoordde:	  Als	  ik	  op	  de	  juiste	  manier	  op	  mijn	  ezel	  zit	  en	  vooruit	  rijd,	  dan	  voelen	  jullie	  je	  beledigd.	  Als	  
jullie	  voorop	  rijden	  dan	  is	  dat	  ook	  niet	  aardig.	  Dus	  is	  het	  beter	  achterstevoren	  op	  een	  ezel	  te	  zitten,	  zoals	  ik,	  
zodat	  we	  elkaar	  in	  het	  gezicht	  kunnen	  kijken.	  
Terug	  in	  de	  bus	  kregen	  we	  mededeling	  dat	  we	  niet	  terug	  gaan	  met	  de	  Minoan	  lines	  naar	  Venetië	  maar	  
naar	  Ancona.	  Nadere	  bijzonderheden	  volgen,	  want	  het	  is	  weekend,	  aldus	  Bert.	  	  
Vanavond	  werd	  gespeeld	  de	  voetbalwedstrijd	  Denemarken-‐Nederland	  deze	  wedstrijd	  werd	  door	  ons	  
verloren	  met	  de	  eindstand	  0-‐1.	  Verschillende	  reisgenoten	  hebben	  hun	  best	  gedaan	  om	  met	  het	  toestel	  
van	  de	  campingeigenaar	  en	  een	  schotelontvanger	  van	  een	  van	  ons	  net	  als	  de	  bekabeling	  samen	  te	  voegen	  
tot	  een	  geheel.	  Niet	  dat	  ik	  erg	  veel	  belangstelling	  heb	  voor	  voetbal	  maar	  heb	  de	  tweede	  helft	  toch	  
bekeken	  om	  hun	  initiatief	  te	  steunen.	  
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De	  waterleidingen	  in	  de	  grond.	  

	  
Stapelveld	  van	  diverse	  materialen.	  

	  
De	  lange	  steen,	  rechts	  naast	  het	  gat,	  is	  ongeveer	  kleine	  meter	  lang.	  	  
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Een	  naar	  eigen	  inzichten	  van	  de	  bouwer	  herbouwd	  standbeeld.	  

	  
Een	  zijstraat.	  

	  
De	  mannenlatrine.	  
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De	  hoofdstraat	  van	  Efeze.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
De	  Bibliotheek	  
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De	  Marmerstraat.	  

	  
Het	  grote	  theater.	  

	  
De	  havenstraat	  met	  op	  de	  heuvel	  de	  gevangenis	  waar	  de	  Apostel	  Paulus	  gevangen	  zat.	  
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Zaterdag	  9	  juni	  2012.	  Excursie	  dag.	  

	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	   	  	  
Twee	  keer	  een	  beeld	  van	  Artemis.	  Foto’s:	  Corry	  v	  Beem.	  
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Zaterdag	  9	  juni	  2012.	  Excursie	  dag.	  

	  
De	  sprookjes	  van	  Hodja:	  Voorbereiding	  voor	  een	  huwelijksfeest.	  

	  
De	  sprookjes	  van	  Hodja:	  De	  wagenmaker.	  

	  
De	  sprookjes	  van	  Hodja:	  Hodja	  op	  de	  ezel.	  
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Zondag	  10	  juni	  2012.	  Vrije	  dag.	  
Onze	  kleinzoon	  Wouter	  is	  jarig	  vandaag,	  hij	  is	  twaalf	  jaar	  oud	  geworden.	  We	  hebben	  hem	  vanmorgen	  
vroeg	  gebeld	  en	  gefeliciteerd.	  Wat	  zijn	  die	  twaalf	  jaar	  snel	  omgevlogen.	  Ook	  hebben	  wij	  vanmorgen	  
besproken,	  met	  een	  lach	  om	  onze	  mond,	  hoeveel	  dat	  we	  wel	  niet	  op	  hem	  en	  zijn	  beide	  broertjes	  hebben	  
opgepast.	  Veel,	  zeer	  veel	  fijne	  momenten	  hebben	  we	  samen	  met	  hen	  beleefd	  de	  afgelopen	  twaalf	  jaar.	  	  
Aan	  het	  eind	  van	  de	  morgen	  hebben	  we	  samen	  met	  Henny	  en	  Henk	  inkopen	  gedaan	  voor	  de	  BBQ	  van	  
vanavond.	  Op	  het	  programma	  staat	  een	  gezamenlijke	  BBQ	  waarvoor	  zelf	  ons	  eten	  mee	  moeten	  nemen,	  de	  
drank	  daar	  zorgt	  de	  leiding	  voor.	  Even	  wandelen	  in	  zuidelijke	  richting	  naar	  de	  haven	  en	  daar	  is	  een	  prima	  
supermarkt,	  Migros	  Marina,	  met	  een	  ruim	  assortiment,	  zonder	  al	  te	  veel	  moeite	  hebben	  we	  onze	  inkopen	  
gedaan.	  	  
Vanmiddag	  hebben	  wij	  de	  auto	  gepakt	  en	  zijn	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  het	  hotel	  waar	  we	  acht	  jaar	  geleden	  
waren.	  We	  vonden	  dit	  hotel	  aan	  de	  boulevard	  Ladies	  Beach	  de	  naam	  van	  dat	  hotel	  was	  Sun	  Beach	  hotel.	  
Dit	  is	  het	  opschrijven	  niet	  waard,	  want	  het	  was	  gewoon	  de	  kustlijn	  zo	  goed	  mogelijk	  volgen	  en	  je	  vind	  
hotel	  vanzelf.	  Maar	  het	  opschrijven	  van	  dit	  uitstapje	  heeft	  alles	  te	  maken	  met	  het	  ‘bijzondere’	  
verkeersgedrag	  van	  de	  jonge	  Turken.	  We	  hadden	  het	  hotel	  gezien	  maar	  konden	  geen	  parkeerplaats	  vinden	  
en	  dus	  moesten	  we	  door	  rijden	  door	  smalle	  straatjes.	  Aan	  tweezijden	  was	  geparkeerd	  in	  een	  
eenrichtingsverkeer	  straat,	  wij	  reden	  de	  goede	  kant	  op,	  toen	  er	  van	  de	  andere	  kant	  een	  Fiat	  500	  aankwam	  
met	  behoorlijke	  snelheid	  die	  reed	  ons	  voorbij	  met	  een	  behoorlijke	  snelheid	  terwijl	  die	  auto	  er	  maar	  net	  
tussen	  paste,	  tussen	  ons	  en	  de	  geparkeerde	  auto’s.	  We	  keken	  elkaar	  aan	  en	  vroegen	  ons	  wie	  is	  hier	  nu	  
gek.	  	  
Mijn	  foto’s	  van	  de	  godin	  Artemis	  zijn	  geen	  van	  allen	  goed,	  de	  ene	  is	  bewogen,	  de	  ander	  is	  onderbelicht	  en	  
een	  volgende	  overbelicht.	  Laat	  ik	  nu	  precies	  die	  beeldjes	  erg	  mooi	  vinden.	  Ook	  was	  zij	  erg	  belangrijk	  in	  de	  
oudheid:	  Artemis	  van	  Efeze	  of	  de	  Vrouwe	  van	  Efeze	  was	  de	  laatste	  en	  belangrijkste	  benaming	  voor	  de	  
moedergodin	  in	  de	  Anatolische	  mythologie.	  Volgens	  de	  Griekse	  mythologie	  was	  de	  moeder	  van	  Artemis	  
Leto	  en	  haar	  vader	  Zeus.	  Maar	  dit	  is	  een	  vergriekste	  toevoeging	  van	  latere	  datum,	  dus	  uit	  de	  Hellenistische	  
periode.	  Een	  Moedergodin	  is	  doorgaans	  immers	  zelf	  de	  stammoeder	  van	  alle	  goden	  en	  godinnen.	  Dus	  ben	  
ik	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  Etienne	  om	  hem	  te	  vragen	  of	  hij	  soms	  goede	  foto’s	  van	  die	  beeldjes	  had.	  Ik	  kreeg	  
direct	  zijn	  fototoestel	  mee,	  maar	  op	  de	  een	  of	  andere	  manier	  is	  het	  niet	  gelukt	  die	  foto’s	  over	  te	  zetten	  op	  
mijn	  laptop.	  Dezelfde	  vraag	  kreeg	  ook	  Corry	  van	  mij,	  zij	  was	  direct	  bereid	  mij	  ter	  wille	  te	  zijn	  en	  gaf	  mij	  na	  
enige	  tijd	  op	  een	  stick	  een	  bestand	  met	  haar	  foto’s.	  Ik	  was	  opgelucht,	  ik	  heb	  twee	  goede	  foto’s	  van	  de	  
godin	  Artemis.	  
De	  middag	  op	  de	  camping	  was	  aangenaam,	  er	  eerste	  een	  serene	  rust	  we	  genoten	  van	  het	  prachtige	  weer.	  
Ik	  zat	  wat	  te	  lezen	  in	  de	  schaduw	  van	  –onze-‐	  boom.	  Toen	  er	  aan	  mijn	  stoel	  werd	  geschud	  dacht	  ik	  dat	  
Marga	  amoureuze	  gevoelens	  had.	  Maar	  niets	  bleek	  minder	  waar,	  we	  hadden	  te	  maken	  met	  een	  echte	  
aardbeving.	  Het	  duurde	  waarschijnlijk	  minder	  dan	  tien	  seconden,	  gelijk	  was	  het	  gedaan	  met	  de	  rust	  op	  de	  
camping.	  Verwonderd	  spraken	  met	  elkaar	  en	  zeiden:	  Dit	  is	  een	  aardbeving.	  Dit	  lazen	  we	  later	  op	  internet:	  
Turkije	  ligt	  op	  verscheidene	  breuklijnen.	  Eerder	  deze	  week	  werd	  het	  land	  ook	  al	  getroffen	  door	  een	  
aardbeving.	  Zondag	  raakte	  een	  Nederlandse	  toerist	  gewond	  toen	  een	  aardschok	  de	  zuidwestelijke	  
badplaats	  Fethiye	  trof.	  Fethiye	  is	  een	  eiland	  voor	  de	  kust	  ongeveer	  honderd	  kilometer	  ten	  zuiden	  van	  ons.	  
Het	  episch	  centrum	  van	  de	  het	  aardbevingsgebied	  zat	  wel	  erg	  dicht	  bij	  ons	  realiseerden	  we	  ons	  toen	  we	  
dit	  lazen.	  
De	  BBQ	  aan	  het	  begin	  van	  de	  avond	  verliep	  zoals	  je	  mag	  verwachten	  er	  wordt	  gegeten,	  gedronken	  en	  
gekeuveld,	  een	  prima	  recept	  voor	  een	  gezellige	  avond.	  Zo	  is	  het	  ook	  gegaan.	  	  
Na	  de	  BBQ	  ging	  men	  in	  een	  kring	  zitten	  waar	  ongeveer	  de	  helft	  van	  de	  reisgenoten	  aanwezig	  was.	  Hier	  
werd	  de	  reisleider	  gevraagd	  naar	  de	  terugvaart	  hoe	  dat	  nu	  zou	  gaan,	  een	  vrij	  algemene	  vraag	  dus.	  Waarop	  
hij	  antwoorde	  dat	  we	  via	  onze	  Reisverzekering	  de	  extra	  kosten	  die	  we	  nu	  moeten	  maken	  vergoed	  moeten	  
zien	  te	  krijgen.	  Want	  de	  nu	  ontstane	  situatie	  is	  overmacht	  voor	  de	  ANWB.	  De	  Minoan	  lines	  is	  
overgenomen	  door	  een	  Britse	  maatschappij	  en	  heeft	  alle	  boekingen	  afgezegd	  en	  er	  is	  geen	  afvaart	  meer	  
naar	  Venetië.	  De	  groep	  is	  het	  niet	  eens	  met	  de	  uitspraken	  van	  Bert,	  want	  de	  zeereis	  is	  nu	  een	  stuk	  korter	  
en	  dus	  goedkoper	  en	  we	  moeten	  ong.	  400	  km	  extra	  rijden	  en	  ook	  nog	  tol	  betalen.	  	  
Marga	  die	  heeft	  verteld	  dat	  wij	  het	  afgelopen	  jaar	  keurig	  de	  extra	  kosten	  van	  de	  ANWB	  terug	  kregen	  die	  
we	  moesten	  maken	  toen	  we	  niet	  konden	  varen	  vanaf	  Ancona	  en	  vijfhonderd	  kilometer	  extra	  naar	  Bari	  
moesten	  rijden.	  We	  zullen	  zien	  hoe	  dit	  afloopt.	  
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Zondag	  10	  juni	  2012.	  Vrije	  dag.	  

	  
Atatürk	  boulevard.	  

	  
Cruiseschip	  in	  de	  haven	  van	  Kuşadasi.	  

	  
Atatürk	  boulevard,	  langs	  de	  haven.	  	  
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Maandag	  11	  juni	  2012.	  Kuşadasi-‐Bergama,	  188	  km.	  
Vertrek:	  9.10.	  Aankomst:	  13.00,	  26-‐31	  gr.	  Zon,	  Brandstof:	  39	  liter.	  €	  ,	  Camping:	  Caravan	  Camp,	  Bergama.	  
Vanmorgen	  reden	  we	  weg	  iets	  na	  negenen,	  dit	  is	  voor	  ons	  doen	  vrij	  laat.	  Dit	  had	  een	  reden	  onze	  nachtrust	  
door	  zoemers	  rond	  ons	  hoofd	  enerzijds	  en	  anderzijds	  door	  het	  blaffen	  van	  honden	  vannacht.	  Toen	  het	  
morgen	  werd	  en	  we	  zouden	  moeten	  gaan	  opstaan	  sliepen	  we	  natuurlijk.	  	  
Om	  twintig	  minuten	  over	  acht	  begon	  ik	  de	  combinatie	  reisvaardig	  te	  maken.	  De	  fietsen	  op	  de	  caravan,	  de	  
gasfles	  in	  de	  bak,	  een	  karwei	  op	  zich	  was	  de	  luifel	  schoonmaken	  want	  we	  stonden	  daar	  onder	  een	  
Eucalyptusboom	  die	  hele	  fijne	  bloei	  liet	  vallen	  en	  enigszins	  plakkerig	  is.	  Dat	  spul	  moet	  van	  de	  luifel	  af,	  net	  
als	  van	  de	  autoruiten.	  De	  hele	  auto	  zat	  er	  onder,	  maar	  dat	  was	  mij	  teveel	  werk	  om	  die	  even	  te	  wassen.	  
Bezweet	  zat	  ik	  achter	  het	  stuur,	  gelijk	  toen	  we	  op	  de	  Atatürk	  boulevard	  reden	  heb	  ik	  de	  airco	  aangezet	  
want	  het	  was	  ook	  al	  weer	  warm.	  
De	  reden	  de	  stad	  uit	  via	  dezelfde	  weg	  als	  we	  gekomen	  waren	  en	  gisteren	  met	  de	  bus	  hebben	  gereden	  tot	  
aan	  Selşuk	  daar	  gingen	  links	  af	  en	  kwamen	  we	  op	  een	  onbekend	  stuk	  weg.	  Een	  tiental	  kilometer	  verder	  op	  
zagen	  twee	  jonge	  wilde	  zwijnen	  de	  autoweg	  over	  steken.	  We	  hebben	  even	  later	  nog	  wel	  gekeken	  waar	  ze	  
onder	  de	  vangrail	  door	  zijn	  gekomen	  maar	  zagen	  ze	  niet.	  Dode	  dieren	  waren	  er	  vandaag	  verscheidene,	  
enkel	  honden	  lagen	  dood	  langs	  de	  weg	  en	  een	  kat	  zagen	  we	  de	  laatste	  stuiptrekkingen	  doen.	  Wat	  een	  
naar	  gezicht	  is	  dat	  toch.	  
Verder	  is	  er	  niet	  veel	  bijzonders	  te	  vertellen	  over	  deze	  dag.	  Het	  enige	  wat	  te	  vertellen	  is	  dat	  we	  na	  getankt	  
te	  hebben	  onze	  auto	  en	  de	  voorkant	  van	  de	  caravan	  is	  gewassen.	  Een	  aardige	  jongeman	  vroeg	  mij	  iets	  wat	  
ik	  niet	  verstond.	  Tot	  hij	  met	  zijn	  vinger	  over	  de	  auto	  ging	  en	  beduide	  dat	  die	  vuil	  was	  en	  of	  hij	  die	  voor	  ons	  
mocht	  wassen.	  Dit	  lieten	  wij	  graag	  doen	  omdat	  die	  zeer	  nodig	  moest	  worden	  schoon	  gemaakt.	  Onder	  
wachten	  op	  het	  wassen	  werden	  getrakteerd	  op	  een	  kopje	  heerlijk	  Turkse	  thee.	  Onze	  stoelen	  werden	  klaar	  
gezet,	  in	  de	  schaduw.	  Deze	  keer	  waren	  de	  bedienden	  wel	  nieuwsgierig	  maar	  spraken	  te	  weinig	  Engels	  om	  
een	  gesprek	  met	  ons	  te	  voeren.	  Ze	  wilden	  weten	  waar	  we	  vandaan	  kwamen	  en	  hoe	  onze	  naam	  was.	  Het	  
belangrijkste	  is	  ook	  van	  deze	  ontmoeting	  te	  zeggen	  dat	  deze	  mensen	  ontzettend	  vriendelijk	  zijn.	  We	  
kochten	  daar	  nog	  vijf	  liter	  water	  voor	  het	  flesje	  water	  en	  koffie	  en	  thee	  de	  man	  die	  dit	  afrekende	  die	  heeft	  
zeker	  ons	  vijf	  keer	  bedankt	  voor	  de	  aankoop.	  
Na	  nog	  vijftien	  kilometer	  te	  moeten	  rijden	  waren	  we	  bij	  de	  camping.	  De	  camping	  ligt	  achter	  een	  restaurant	  
het	  is	  een	  keurige	  camping	  waar	  we	  op	  gras	  staan.	  Het	  toiletgebouw	  is	  vrij	  nieuw	  en	  is	  keurig	  verzorgd.	  Er	  
is	  een	  behoorlijk	  groot	  zwembad	  waar	  omheen	  de	  stoelen	  staan	  van	  het	  restaurant	  onder	  afdaken.	  
Vandaag	  zijn	  we	  aangekomen	  in	  Bergama,	  dat	  ligt	  op	  het	  Bakircay	  –plateau	  in	  West-‐Turkije,	  ongeveer	  25	  
km	  van	  de	  Egeïsche	  Zee.	  Het	  is	  een	  grote,	  redelijk	  welvarende,	  historische	  stad	  met	  ca.	  100.000	  inwoners.	  
De	  inwoners	  van	  de	  omringende	  dorpen	  leven	  voornamelijk	  van	  de	  landbouw	  (olijven,	  tabak,	  katoen)	  en	  
veeteelt.	  Bergama	  behoort	  tot	  de	  weinige	  oude	  steden	  in	  de	  wereld,	  die	  hun	  originele	  Hellenistische	  
ruïnes	  en	  karakter	  hebben	  bewaard.	  Akropolis:	  op	  een	  heuvel	  boven	  de	  moderne	  stad	  liggen	  de	  
overblijfselen	  van	  de	  vermaarde	  bibliotheek,	  een	  steil	  en	  imposant	  theater,	  de	  tempels	  van	  Trajan	  en	  
Dionysus,	  het	  monumentale	  altaar	  van	  Zeus,	  het	  kuuroord	  van	  Demeter,	  een	  gymnasium	  over	  drie	  
terrassen	  en	  de	  Agora.	  Dit	  alles	  zullen	  we	  de	  komende	  dagen	  gaan	  zien.	  	  
Dit	  is	  een	  bijzondere	  camping	  waar	  we	  nu	  staan!	  Waarom	  dit	  een	  bijzondere	  camping	  	  is,	  dat	  komt	  omdat	  
de	  Campingbaas	  een	  echte	  toeristische	  ondernemer	  is	  die	  kent	  een	  kunstje	  die	  Hotelmanager	  ook	  goed	  
beheersen	  en	  dat	  is	  overboekingen	  doen.	  Ze	  verkopen	  meer	  plaatsen	  dan	  ze	  hebben!	  Wij	  stonden	  met	  
onze	  groep	  op	  het	  midden	  terrein,	  hierom	  heen	  stonden	  de	  Engelsen,	  de	  Italianen	  werden	  overal	  tussen	  
geplaatst.	  We	  	  zagen	  later	  ook	  nog	  op	  een	  stuk	  papier	  staan,	  buiten	  op	  een	  paal,	  dat	  de	  Seniorenclub	  naar	  
een	  andere	  camping	  moesten.	  Toen	  al	  deze	  caravans	  en	  campers	  een	  plek	  hadden	  gevonden,	  was	  de	  
camping	  meer	  dan	  mud	  vol!	  
Vanavond	  is	  er	  een	  feest	  van	  het	  einde	  van	  het	  schooljaar	  aan	  de	  gang	  in	  het	  restaurant.	  De	  jongelui	  van	  
een	  middelbare	  school	  hadden	  er	  een	  feest	  op	  deze	  prachtige	  avond.	  Het	  zou	  gaan	  duren	  tot	  twaalf	  uur	  
en	  precies	  om	  twaalf	  uur	  was	  het	  ook	  afgelopen.	  Er	  werd	  regelmatig	  westerse	  muziek	  gedraaid,	  maar	  
vaker	  popmuziek	  van	  Turkse	  oorsprong.	  We	  hebben	  de	  hele	  avond	  buiten	  kunnen	  zitten.	  
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Maandag	  11	  juni	  2012.	  Kuşadasi-‐Bergamo,	  188	  km.	  

	  
Gratis	  autowassen	  na	  het	  tanken.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Camping	  Caravan	  Camp,	  Bergama.	  
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Dinsdag	  12	  juni	  2012.	  Excursiedag.	  
De	  excursie	  van	  vandaag	  ging	  niet	  ver,	  we	  bleven	  in	  de	  stad,	  en	  bezochten	  de	  Akropolis	  en	  de	  Akslepion	  
met	  de	  bus.	  Gelukkig	  duurde	  de	  excursie	  maar	  een	  halve	  dag	  want	  het	  was	  heet	  vandaag.	  Bij	  de	  ingang	  
van	  de	  Asklepion	  werd	  aangegeven	  dat	  het	  hier	  vierendertig	  graden	  was	  en	  dat	  de	  gevoelstemperatuur	  
veertig	  graden	  was.	  Bergama	  is	  ook	  een	  weerzien	  voor	  ons	  we	  waren	  hier	  in	  2003.	  Wanneer	  je	  denkt	  dat	  
je	  het	  allemaal	  wel	  weet	  dan	  heb	  je	  het	  vaak	  mis.	  Zo	  verging	  het	  ons	  ook	  vandaag.	  	  
Toen	  de	  spoorwegingenieur	  Carl	  Humann	  in	  de	  periode	  van	  1868-‐1875	  door	  West-‐Anatolië	  reisde,	  kwam	  
hij	  ook	  naar	  Bergama	  en	  bezocht	  de	  Akropolis.	  Tijdens	  de	  aanleg	  van	  de	  spoorlijn	  Dikili-‐Bergama	  deed	  hij	  
enig	  onderzoek	  in	  Bergama.	  Hij	  liet	  een	  fries	  en	  een	  stuk	  materiaal	  met	  een	  inscriptie	  naar	  Berlijn	  zenden	  
voor	  nauwkeuriger	  onderzoek.	  Men	  kwam	  tot	  de	  conclusie	  dat	  het	  fries	  bij	  het	  altaar	  van	  Zeus	  had	  
behoord.	  De	  directeur	  van	  het	  museum	  van	  Berlijn,	  Alexander	  Conze,	  bood	  Carl	  Humann	  de	  mogelijkheid	  
opgravingswerkzaamheden	  in	  Bergama	  te	  verrichten	  en	  op	  17	  augustus	  1877	  kreeg	  de	  laatste	  de	  
benodigde	  officiële	  toestemming.	  	  
De	  eerste	  opgravingen,	  die	  begonnen	  met	  de	  vondst	  van	  de	  plaats	  van	  het	  altaar	  van	  Zeus	  duurden	  van	  
1878	  tot	  1886.	  De	  werkzaamheden	  bestreken	  de	  hoogst	  gelegen	  agora,	  het	  theater,	  het	  terras,	  de	  
Dionysostempel,	  het	  heiligdom	  van	  Athene,	  de	  Trajanustempel,	  de	  Koninklijke	  paleizen	  en	  de	  
waterleidingen.	  Daarbij	  werd	  de	  topografie	  van	  Pergamon	  onderzocht.	  Friezen	  van	  het	  altaar	  van	  Zeus,	  
enkele	  bouwelementen	  en	  beeldhouwwerken,	  die	  tijdens	  deze	  werkzaamheden	  werden	  gevonden,	  
werden	  naar	  Duitsland	  overgebracht.	  Tegenwoordig	  zijn	  deze	  stukken	  te	  zien	  in	  het	  Pergamonmuseum	  in	  
Berlijn.	  Het	  is	  vooral	  deze	  in	  barokke	  hellenistische	  stijl	  uitgevoerde	  sculptuur,	  die	  Pergamon	  bekend	  en	  
beroemd	  heeft	  gemaakt.	  De	  tweede	  periode	  van	  werkzaamheden	  duurde	  van	  1900-‐1913	  onder	  leiding	  
van	  Wilhelm	  Dörpfeld,	  die	  Troje	  blootlegde.	  	  
Sinds	  die	  tijd	  zijn	  Duitse	  en	  Turkse	  archeologen	  bezig	  met	  opgravingen	  en	  onderzoek.	  Af	  en	  toe	  werden	  en	  
worden	  hun	  activiteiten	  onderbroken	  door	  wereldoorlogen	  en	  geldgebrek.	  	  
Eumenes	  II	  wilde	  van	  Pergamon	  een	  centrum	  van	  kunst	  en	  wetenschap	  maken.	  Hij	  liet	  kunstenaars	  en	  
wetenschappers	  naar	  de	  stad	  komen	  en	  bouwde	  een	  grote	  bibliotheek.	  Uiteindelijk	  bevonden	  zich	  
ongeveer	  200.000	  geschreven	  documenten	  in	  de	  bibliotheek	  van	  Pergamon.	  In	  de	  bibliotheek	  stonden	  ook	  
beelden,	  o.a.	  van	  Homerus	  en	  Sappho.	  	  
Het	  viel	  in	  die	  tijd	  niet	  mee	  om	  boeken	  te	  verzamelen.	  Zo	  vertelt	  Strabo,	  dat	  ene	  Neleus	  de	  boeken	  van	  
Aristoteles	  en	  Theophrastos	  verborgen	  hield.	  Zowel	  de	  bibliotheek	  van	  Pergamon	  als	  de	  nog	  beroemdere	  
van	  Alexandrië	  waren	  naar	  deze	  stukken	  op	  zoek.	  Tenslotte	  bemachtigde	  Pergamon	  ze	  door	  de	  
erfgenamen	  van	  Neleus	  goud	  van	  hetzelfde	  gewicht	  als	  van	  de	  boeken	  aan	  te	  bieden.	  	  
Egypte	  beperkte	  daarop	  de	  toevoer	  van	  papyrus	  naar	  Pergamon.	  Papyrus	  was	  destijds	  het	  meest	  
gebruikte	  materiaal	  om	  op	  te	  schrijven	  en	  de	  maatregel	  leverde	  grote	  problemen	  op.	  Krates,	  een	  
kunstenaar	  uit	  Sardes	  prepareerde	  geitevellen	  waarop	  geschreven	  kon	  worden.	  Dit	  nieuwe	  papier	  werd	  
naar	  Pergamon	  genoemd:	  'Pergamenae	  chartae'.	  In	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  veranderde	  de	  naam	  in	  perkament.	  
Perkament	  bleek	  handiger	  in	  het	  gebruik	  en	  van	  een	  langere	  levensduur	  dan	  papyrus.	  In	  Rome	  werd	  het	  
perkament	  al	  snel	  geprefereerd	  om	  deze	  eigenschappen.	  De	  werken	  uit	  de	  oudheid	  werden	  in	  het	  vervolg	  
op	  perkament	  herschreven	  en	  vermenigvuldigd.	  	  
In	  het	  jaar	  47	  voor	  Chr.	  ging	  de	  bibliotheek	  van	  Alexandrië	  tijdens	  een	  oorlog	  door	  brand	  voor	  een	  groot	  
deel	  verloren.	  In	  41	  voor	  Chr.	  werd	  de	  bibliotheek	  van	  Pergamon	  -‐	  als	  geschenk	  van	  Marcus	  Antonius	  aan	  
Cleopatra	  -‐	  naar	  Alexandrië	  verhuisd.	  Later	  werd	  alles	  in	  een	  grote	  brand	  vernietigd.	  Ondanks	  het	  verlies	  
van	  de	  boeken	  behield	  Pergamon	  haar	  status	  als	  centrum	  van	  wetenschap	  en	  educatie.	  Het	  Asklepion	  ligt	  
buiten	  Pergamon,	  in	  westelijke	  richting.	  In	  de	  4e	  eeuw	  voor	  Chr.	  werd	  de	  cultus	  van	  Asklepios	  van	  
Griekenland	  naar	  Pergamon	  overgebracht.	  Het	  gezondheidscentrum	  werd	  in	  die	  eeuw	  gesticht.	  Tijdens	  de	  
opgravingen	  werden	  18	  bouwlagen	  ontbloot.	  Iedere	  latere	  laag	  toont	  een	  grotere	  opzet.	  Tenslotte	  werd	  
dit	  een	  van	  de	  grootste	  en	  meest	  beroemde	  medische	  centra	  uit	  de	  oudheid.	  De	  vermaarde	  arts	  Claudius	  
Galenus	  was	  hier	  werkzaam.	  De	  ruïnes,	  die	  men	  tegenwoordig	  kan	  bezichtigen	  stammen	  uit	  de	  tijd	  van	  
keizer	  Hadrianus	  (117-‐138).	  	  
Terug	  op	  de	  camping	  kregen	  we	  ons	  boek	  over	  onze	  reis	  naar	  Oekraïne	  terug	  van	  Annie	  en	  Frans,	  die	  deze	  
reis	  ook	  hebben	  gemaakt	  een	  paar	  jaar	  eerder	  dan	  wij.	  Ze	  vonden	  een	  grote	  mate	  van	  herkenning	  in	  ons	  
boek.	  We	  hebben	  een	  aantal	  situaties	  met	  elkaar	  besproken	  en	  dat	  was	  echt	  leuk.	  
Vanavond	  hebben	  we	  een	  buffet	  gehad	  in	  het	  restaurant	  van	  de	  camping.	  Het	  was	  lekker	  en	  gezellig	  en	  
het	  bier	  was	  weer	  goed.	  Alleen	  het	  was	  warm	  in	  het	  restaurant	  de	  airco	  kon	  het	  amper	  bijbenen.	  Na	  het	  
buffet	  hebben	  we	  onze	  zwemkleren	  aangetrokken	  en	  zijn	  gaan	  zwemmen.	  Hierna	  hebben	  we	  lang	  zit	  te	  
keuvelen	  op	  het	  middenveldje.	  
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Dinsdag	  12	  juni	  2012.	  Excursiedag.	  

	  
Bergama	  met	  op	  de	  achtergrond	  de	  Acropolis.	  

De	  kabelbaalbaan	  naar	  de	  Acropolis.	  

	  
De	  Acropolis.	  
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Dinsdag	  12	  juni	  2012.	  Excursiedag.	  

	  
Altaar	  van	  Zeus,	  met	  Bergama	  op	  de	  achtergrond.	  

	  
Het	  steilste	  theater	  ooit	  gebouwd.	  

	  
Foto	  gemaakt	  op	  heilige	  weg	  in	  Asklepion,	  van	  de	  Acropolis.	  
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Dinsdag	  12	  juni	  2012.	  Excursiedag.	  

	  
De	  heilige	  weg	  van	  Asklepion.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
De	  eerste	  Esculaap	  ter	  wereld	  het	  symbool	  van	  de	  artsen.	  
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Dinsdag	  12	  juni	  2012.	  Excursiedag.	  

	  
Het	  theater	  van	  Asklepion,	  voor	  onder	  andere	  geluidstherapie.	  

	  
Zuilengalerij	  

	  
Kor	  de	  ‘denker’.	  	  
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Woensdag	  13	  juni	  2012.	  Bergama-‐Kabatepe,	  259	  km.	  
Vertrek:	  9.00,	  aankomst:	  15.30,	  zon,	  25-‐29	  gr.	  Ferry	  €	  20,97.	  	  Camping:	  Hotel	  Kum,	  Eceabat.	  	  
Vanmorgen	  konden	  we	  niet	  eerder	  vertrekken	  dan	  dat	  Joop	  zijn	  caravan	  verplaatst	  had.	  Wij	  stonden	  
onder	  een	  olijfboom	  waarvan	  de	  takken	  erg	  laag	  hingen	  daar	  konden	  wij	  onder	  door	  rijden.	  Dus	  er	  was	  
maar	  een	  manier	  om	  weg	  te	  komen	  Joop	  zijn	  caravan	  moest	  eerst	  weg.	  Gisterenavond	  hadden	  we	  Joop	  al	  
opgejut	  om	  op	  tijd	  te	  vertrekken	  en	  dat	  is	  prima	  gegaan.	  
Etienne	  die	  heeft	  ons	  nog	  even	  geholpen	  om	  aan	  te	  koppelen	  en	  toen	  konden	  we	  vertrekken.	  We	  gingen	  
achter	  langs	  omdat	  daar	  de	  weg	  vrij	  was.	  Na	  dertig	  meter	  hoorde	  en	  voelde	  we	  een	  stevige	  klap.	  Ik	  had	  
blijkbaar	  iets	  geraakt	  met	  de	  auto	  of	  caravan,	  maar	  wist	  niet	  wat.	  Onderzoek	  leerde	  ons	  dat	  ik	  over	  een	  
afgezaagde	  olijfboomstam	  was	  gereden	  met	  de	  caravan.	  Het	  opstapje	  en	  de	  linker	  schokbreker	  hadden	  
alleen	  wat	  schade.	  Het	  opstapje	  is	  weer	  recht	  te	  buigen,	  maar	  de	  schokbreker	  is	  dusdanig	  ingedeukt	  dat	  
die	  vervangen	  moet	  worden.	  Met	  hulp	  van	  onder	  andere	  Wil	  en	  Henk	  hebben	  we	  de	  caravan	  weer	  boven	  
de	  boomstam	  weg	  gehaald.	  	  
De	  reis	  vertrok	  op	  de	  dertiende	  voor	  ons	  met	  een	  domme	  pech.	  Onderweg	  hebben	  we	  enkele	  keren	  tegen	  
elkaar	  gezegd	  het	  is	  vandaag	  de	  dertiende!	  Eerst	  stak	  er	  een	  man	  over	  zonder	  te	  kijken,	  de	  claxon	  van	  ons	  
maakte	  hem	  wakker.	  Even	  later	  reed	  er	  een	  auto	  recht	  op	  ons	  in,	  door	  met	  de	  lichten	  te	  seinen	  is	  erger	  
voorkomen.	  
Vandaag	  heb	  ik	  zeer	  weinig	  om	  mij	  heen	  kunnen	  kijken	  door	  de	  slechte	  gesteldheid	  van	  de	  wegen.	  Het	  
was	  niet	  leuk	  om	  vandaag	  deze	  route	  te	  rijden.	  Vaak	  was	  de	  weg	  hobbelig,	  op	  verschillende	  plekken	  zaten	  
gaten	  en	  bulten.	  Bovendien	  zaten	  er	  vaak	  behoorlijk	  steile	  hellingen	  zowel	  stijgend	  als	  dalend,	  dit	  is	  vaak	  
het	  geval	  in	  Turkije.	  Zo	  moesten	  we	  ook	  een	  pas	  over	  van	  vierhonderdentien	  meter	  hoogte	  erg	  slingerend	  
en	  zo	  nu	  en	  dan	  behoorlijk	  steil.	  Wij	  kwamen	  achter	  een	  vrachtwagen	  terecht	  die	  met	  vijftien	  kilometer	  
per	  uur	  naar	  boven	  reed	  en	  dat	  is	  niet	  mijn	  favoriete	  snelheid	  om	  deze	  pas	  te	  berijden.	  
In	  ons	  Routeboek	  stond	  te	  lezen	  dat	  we	  prachtig	  uitzicht	  zouden	  krijgen	  over	  de	  Dardanellen.	  Dit	  was	  
beslist	  niet	  overdreven,	  wij	  konden	  de	  weg	  oversteken	  naar	  een	  parkeerplaats	  en	  hebben	  vandaar	  uit	  
uitzicht	  bewonderd.	  Het	  was	  werkelijk	  een	  formidabel	  uitzicht	  op	  dat	  plekje.	  Hier	  zaten	  ook	  mensen	  uit	  
Bulgarije	  en	  uit	  Zuid	  Korea	  waar	  we	  nog	  even	  mee	  hebben	  gesproken.	  
Het	  was	  hierna	  nog	  een	  klein	  stukje	  alvorens	  we	  Canakkale	  bereikten	  vanwaar	  de	  Ferryboot	  vertrekt	  het	  
Europese	  gedeelte	  van	  Turkije	  naar	  de	  plaats	  Eceabat.	  Rijden	  door	  deze	  stad	  aan	  de	  Dardanellen	  is	  vooral	  
opletten.	  Opletten	  op	  de	  medeweggebruikers	  en	  natuurlijk	  de	  route.	  De	  route	  was	  vrij	  eenvoudig	  te	  
vinden.	  De	  kaartverkoop	  en	  naar	  de	  opstelplaats	  rijden	  ging	  soepel	  en	  na	  een	  paar	  minuten	  wachten	  
konden	  we	  de	  Ferry	  oprijden.	  Een	  aangenaam	  tochtje	  was	  het	  over	  de	  twaalfhonderd	  meter	  brede	  
vaarweg.	  	  
Bij	  aankomst	  in	  de	  haven	  zagen	  we	  een	  zeer	  groot	  oorlogsstandbeeld	  staan	  op	  de	  oever.	  Dit	  beeld	  houdt	  
de	  oorlog	  rond	  de	  Dardanellen	  ten	  tijde	  van	  de	  eerste	  wereldoorlog	  levendig.	  De	  smalle	  doorgang,	  de	  
Dardanellen,	  van	  de	  Middellandse	  Zee	  naar	  de	  Zwarte	  Zee	  is	  in	  de	  geschiedenis	  altijd	  van	  groot	  strategisch	  
belang	  geweest.	  Tijdens	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  misschien	  nog	  meer	  omdat	  het	  een	  broodnodige	  
verbinding	  kon	  vormen	  tussen	  Rusland	  en	  zijn	  bondgenoten.	  Bij	  het	  uitbreken	  van	  de	  oorlog	  was	  het	  nog	  
niet	  helemaal	  zeker	  of	  het	  Ottomaanse	  rijk	  partij	  zou	  kiezen	  en	  zo	  ja	  aan	  welke	  zijde.	  	  
In	  Constantinopel	  streden	  Duitsers,	  Engelsen	  en	  Fransen	  om	  de	  gunst	  van	  de	  machthebbers.	  In	  de	  loop	  
van	  augustus	  1914	  werd	  deze	  diplomatieke	  slag	  om	  de	  hoofdstad	  aan	  de	  Bosporus	  door	  Duitsland	  en	  haar	  
bondgenoten	  gewonnen.	  In	  de	  loop	  van	  1915	  beslisten	  zij	  ook	  het	  militaire	  gevecht	  in	  hun	  voordeel	  op	  het	  
schiereiland	  bij	  de	  Dardanellen,	  dat	  vooral	  onder	  de	  naam	  Gallipoli.	  	  
Deze	  camping	  bij	  hotel	  Kum	  staat	  niet	  in	  Eceabat	  maar	  staat	  zeventien	  kilometer	  van	  dat	  stadje	  op	  een	  
schiereiland	  in	  een	  natuurgebied.	  Onnodig	  te	  zeggen	  dat	  het	  daar	  heerlijk	  rustig	  is	  ver	  van	  het	  stadse	  
lawaai.	  De	  camping	  ziet	  er	  op	  het	  oog	  goed	  uit,	  het	  is	  hier	  wat	  stoffig	  maar	  dat	  zal	  niet	  gemakkelijk	  anders	  
gaan	  in	  dit	  droge	  klimaat.	  Nadere	  bestudering	  van	  de	  camping	  leert	  ons	  dat	  de	  keuken	  niet	  erg	  schoon	  is	  
het	  toilet	  gebouw	  van	  de	  mannen	  is	  prima	  maar	  dat	  van	  de	  vrouwen	  daar	  hangt	  een	  verkeerd	  geurtje	  niet	  
al	  te	  schoon	  dus.	  Wat	  wel	  uitstekend	  is,	  is	  dat	  we	  overal	  kunnen	  internetten.	  Naast	  de	  camping	  zijn	  er	  ook	  
verschillende	  gebouwen	  met	  appartementen	  op	  het	  terrein	  en	  natuurlijk	  een	  prachtig	  zandstrand.	  	  
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Woensdag	  13	  juni	  2012.	  Bergama-‐Kabatepe.	  259	  km.	  

	  	  	  	  	   	  
De	  ingedeukte	  schokbreker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Het	  verbogen	  opstapje.	  

	  
De	  boosdoener.	  

	  
De	  flora	  onderweg	  langs	  de	  wegen.	  
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Woensdag	  13	  juni	  2012.	  Bergama-‐Kabatepe,	  259	  km	  

	  
De	  Dardanellen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
De	  Dardanellen	  met	  uitzicht	  op	  de	  Egeïsche	  zee.	  
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Woensdag	  13	  juni	  2012.	  Bergama-‐Kabatepe,	  259	  km	  

	  
Eceabat	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
De	  haven	  van	  Eceabat,	  met	  oorlogsmonument.	  
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Donderdag	  14	  juni	  2012.	  Vrije	  dag.	  
Verklaring:	  Ik	  verklaar	  dat	  het	  opstapje	  na	  de	  reparatie	  door	  Wil	  veel	  beter	  werkt	  dan	  voor	  de	  
beschadiging!	  	  
Dus	  het	  opstapje	  is	  weer	  helemaal	  in	  gebruik	  genomen.	  We	  hebben	  dit	  onderdeel	  van	  de	  caravan	  los	  
gemaakt	  en	  zover	  mogelijk	  gedemonteerd.	  Hierna	  was	  het	  met	  de	  bankschroef	  gemakkelijk	  om	  de	  
verbogen	  plaat	  weer	  recht	  te	  zetten.	  De	  schokbreker	  daarvan	  zegt	  Wil	  dat	  we	  daar	  prima	  mee	  in	  
Nederland	  kunnen	  komen.	  Maar	  dit	  onderdeel	  is	  beschadigd	  en	  moet	  toch	  vervangen	  worden,	  waarom	  
dan	  ook	  niet	  zo	  gauw	  mogelijk.	  Het	  voornemen	  is	  nu	  om	  dit	  te	  doen	  in	  Griekenland.	  In	  Alexandroúpolis	  wil	  
ik	  een	  poging	  wagen	  om	  een	  stel	  schokbrekers	  te	  kopen.	  	  
Wij	  staan	  op	  een	  camping	  ten	  noorden	  van	  Eceabat	  op	  het	  Europese	  gedeelte	  van	  Turkije.	  Eceabat,	  
voorheen	  Maydos,	  is	  een	  stad	  en	  district	  van	  de	  provincie	  Çanakkale	  in	  de	  Marmara	  regio	  van	  
Turkije,	  gelegen	  aan	  de	  oostelijke	  oever	  van	  de	  Gelibolu	  schiereiland,	  aan	  de	  Dardanellen.	  Eceabat	  is	  de	  
dichtstbijzijnde	  stad	  naar	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  Gallipoli	  Campagne	  slagvelden	  van	  1915,	  
begraafplaatsen	  en	  gedenktekens	  voor	  de	  meer	  dan	  120.000	  soldaten	  liggen	  daar	  begraven	  afkomstig	  uit	  
Turkije,	  het	  Verenigd	  Koninkrijk,	  Frankrijk,	  Australië	  en	  Nieuw-‐Zeeland.	  De	  naam	  Eceabat	  is	  ontstaan	  
vanuit	  het	  Arabische	  militaire	  woord	  "Hijabat",	  dat	  de	  meest	  vooruitgeschoven	  commandopost	  van	  het	  
slagveld	  betekent,	  dit	  zou	  ook	  kunnen	  verklaren	  de	  verandering	  van	  de	  oorspronkelijke	  naam	  Madytos	  in	  
Eceabat.	  Dit	  gebied	  waar	  Eceabat	  ligt	  op	  het	  schiereiland	  Gallipoli.	  Hier	  werd	  de	  slag	  om	  Gallipoli	  hevig	  
gevochten.	  De	  Slag	  om	  Gallipoli	  is	  het	  onderwerp	  van	  een	  1981	  film,	  getiteld	  Gallipoli,	  geregisseerd	  door	  
Peter	  Weir	  en	  met	  Mel	  Gibson.	  Het	  won	  negen	  awards,	  werd	  genomineerd	  voor	  een	  Golden	  Globe	  Award	  
en	  oogstte	  vier	  andere	  nominaties.	  De	  film	  benadrukt	  het	  vergeefse	  offer	  van	  de	  Australische	  troepen	  
tijdens	  de	  slag.	  Het	  is	  geprezen	  als	  een	  van	  de	  grootste	  anti-‐oorlogsfilms	  ooit	  gemaakt,	  en	  bekritiseerd	  
voor	  het	  negeren	  van	  de	  offers	  die	  door	  andere	  krachten	  tijdens	  de	  slag,	  in	  het	  bijzonder	  die	  van	  de	  
Britten.	  
Om	  inkopen	  te	  doen	  moesten	  we	  dus	  naar	  de	  dichtst	  bij	  zijnde	  stad	  Eceabat	  wat	  zeventien	  kilometer	  
zuidelijk	  van	  deze	  camping	  ligt.	  Deze	  stad	  ligt	  aan	  de	  Dardanellen	  wat	  in	  de	  oudheid	  heette	  Hellespont.	  De	  
Hellespont	  was	  ook	  het	  toneel	  van	  de	  Griekse	  legende	  van	  de	  twee	  geliefden	  Hero	  en	  Leander.	  Leander,	  
een	  jongen	  uit	  Abydus	  (een	  stad	  aan	  de	  Aziatische	  kant	  van	  de	  Hellespont	  (de	  huidige	  Dardanellen),	  
was	  tijdens	  een	  religieus	  festival	  verliefd	  geworden	  op	  Hero,	  een	  knappe	  priesteres	  van	  Aphrodite,	  die	  
woonde	  in	  Sestus	  (een	  stad	  aan	  de	  Europese	  kant	  van	  de	  Hellespont).	  Iedere	  nacht	  zwom	  hij	  de	  zee-‐engte	  
over	  (een	  afstand	  van	  ongeveer	  5	  km)	  om	  in	  Sestus	  zijn	  beminde	  Hero	  te	  bezoeken.	  
Tijdens	  een	  stormachtige	  nacht	  doofde	  de	  fakkel	  die	  Hero	  op	  een	  torentje	  van	  haar	  huis	  altijd	  aanstak	  om	  
haar	  geliefde	  te	  leiden.	  Daardoor	  vond	  Leander	  de	  kust	  niet	  en	  verdronk.	  Toen	  Hero	  de	  volgende	  ochtend	  
het	  lijk	  van	  Leander	  aan	  de	  voet	  van	  de	  toren	  zag	  liggen,	  wierp	  zij	  zich	  van	  verdriet	  in	  de	  zee.	  
In	  dit	  stadje,	  Eceabat,	  	  zijn	  verschillende	  kleinere	  winkels	  waar	  we	  onze	  boodschappen	  hebben	  gedaan,	  
het	  was	  gemoedelijk	  en	  rustig.	  Mooi	  om	  te	  zien	  waren	  de	  soms	  reusachtige	  zeeschepen	  die	  hier	  voorbij	  
voeren	  zowel	  in	  de	  stad	  als	  daar	  buiten	  hebben	  we	  er	  naar	  gekeken.	  In	  één	  blik	  zie	  je	  soms	  meer	  dan	  tien	  
grote	  zeeschepen	  met	  daar	  tussenin	  een	  behoorlijk	  aantal	  kleinere	  schepen	  en	  veerboten.	  
Terug	  op	  de	  camping	  heb	  ik	  Henk	  bij	  een	  beetje	  geholpen	  toen	  Wil	  de	  mover	  van	  Henk	  repareerde.	  Er	  
waren	  problemen	  met	  de	  afstand	  tussen	  de	  mover	  en	  de	  band	  die	  aangedreven	  moest	  worden.	  Het	  kostte	  
Wil	  enige	  zweetdruppels	  want	  de	  bouten	  zaten	  stevig	  vast.	  
Vanavond	  hadden	  we	  een	  diner	  in	  buffet	  vorm	  om	  afscheid	  te	  kunnen	  nemen	  van	  Turkije.	  Het	  eten	  was	  
weer	  goed	  net	  als	  het	  drinken	  en	  wederom	  we	  waren	  in	  goed	  gezelschap.	  De	  tijd	  vloog	  ook	  vanavond	  
weerom.	  De	  tijd	  ging	  zelfs	  zo	  snel	  dat	  we	  met	  ons	  allen	  te	  laat	  kwamen	  om	  de	  zon	  te	  zien	  ondergaan	  een	  
de	  zee	  van	  Marmara.	  Wat	  overbleef	  dat	  we	  zijn	  gaan	  kijken	  naar	  de	  schildpadden	  die	  in	  groten	  getale	  
aanwezig	  waren	  in	  een	  riviertje.	  
Eindeloze	  vlaktes,	  vierbaanswegen	  en	  soms	  kronkelweggetjes	  	  dat	  is	  Turkije.	  Turkije	  	  is	  een	  prachtig	  land	  
om	  door	  te	  trekken.	  Met	  veel	  haarspeldbochten	  klim	  je	  een	  bergpas	  op	  gevolgd	  door	  een	  afdaling	  over	  
een	  rotspad	  zoals	  bij	  de	  berg	  Nimrod.	  Over	  een	  lange	  rechte	  weg	  steek	  je	  een	  eindeloze	  vlakte	  over	  en	  
even	  later	  kronkel	  je	  via	  een	  glooiende	  bochtige	  weg	  de	  heuvels	  in.	  Je	  rijdt	  over	  ongeplaveide	  
landweggetjes	  door	  akkers	  en	  boerendorpjes	  waar	  de	  tijd	  heeft	  stil	  gestaan.	  In	  Turkije	  kom	  je	  het	  allemaal	  
tegen.	  De	  bewoners	  zijn	  erg	  vriendelijk	  hoe	  vaak	  hebben	  ze	  ons	  niet	  gevraagd	  waar	  we	  vandaan	  komen	  en	  
waar	  we	  naar	  toe	  gaan.	  Reizen	  door	  Turkije,	  het	  gaat	  nooit	  vervelen.	  
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Donderdag	  14	  juni	  2012.	  Vrije	  dag.	  

	  
De	  `hoofdstraat´	  van	  de	  camping.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Schildpadden	  in	  troebel	  water.	  
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Donderdag	  14	  juni	  2012.	  Vrije	  dag.	  

	  
Het	  demonteren	  van	  het	  opstapje.	  

	  
Het	  recht	  slaan	  van	  het	  opstapje.	  

	  
Het	  monteren	  van	  het	  opstapje.	  
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Vrijdag	  15	  juni	  2012.	  Kabatebe-‐Alexandroupolis.	  204	  km.	  
Vertrek:	  9.05,	  aankomst:	  13.15.	  Zon,	  24-‐31	  gr.	  Brandstof:	  35	  liter,	  €	  65,11.	  Camping	  Municipal	  
Alexandroúpolis.	  
Vanmorgen	  reden	  we	  door	  het	  prachtige	  Gelibolu	  Yarimadasi	  nationaal	  park,	  de	  weg	  door	  het	  park	  is	  
zeker	  spectaculair	  te	  noemen	  vanwege	  de	  scherpe	  hellingen	  die	  genomen	  moesten	  worden.	  We	  gingen	  
veertien	  kilometer	  terug	  naar	  de	  Dardanellen.	  Dit	  gebied	  is	  een	  berucht	  oorlogsgebied	  geweest.	  Het	  is	  
bekend	  onder	  de	  naam	  de	  Slag	  om	  Gallipoli,	  ook	  bekend	  als	  de	  Dardanellen-‐campagne	  of	  de	  Gallipoli-‐
campagne,	  vond	  plaats	  op	  het	  schiereiland	  Gallipoli	  in	  het	  Ottomaanse	  Rijk	  (in	  hedendaags	  Turkije)	  van	  25	  
april	  1915	  tot	  9	  januari	  1916,	  tijdens	  de	  Eerste	  Wereldoorlog.	  Een	  gezamenlijke	  Britse	  en	  Franse	  operatie	  
werd	  opgezet	  om	  de	  Ottomaanse	  hoofdstad,	  Istanbul,	  te	  veroveren	  en	  om	  een	  zeeroute	  naar	  Rusland	  
veilig	  te	  stellen.	  Toen	  ik	  thuis	  ging	  zoeken	  op	  internet	  vond	  ik	  nog	  veel	  meer.	  
De	  Dardanellen,	  in	  de	  oudheid,	  Hellespont	  genoemd.	  Is	  een	  nauwe	  zeestraat	  in	  het	  noordwesten	  van	  
Turkije,	  die	  de	  Egeïsche	  zee	  met	  de	  zee	  van	  Marmara	  verbindt.	  Is	  ongeveer	  zevenenzestig	  kilometer	  lang,	  
dertienhonderd	  en	  vijftig	  meter	  tot	  zeven	  kilometer	  breed	  en	  gemiddeld	  vijfenvijftig	  meter	  diep. Las	  ik	  
ergens	  op	  Internet.	  Nét	  zoals	  de	  Bosporus,	  scheidt	  het	  Europa	  van	  Azië.	  In	  de	  geschiedenis	  had	  de	  straat	  
een	  belangrijke	  strategische	  rol,	  bijvoorbeeld	  bij	  de	  Trojaanse	  oorlog,	  ten	  tijde	  van	  Xerxes,	  die	  zijn	  Perzische	  
leger	  over	  bruggen	  naar	  Griekenland	  wilde	  laten	  marcheren	  en	  eveneens	  ten	  tijde	  van	  de	  
veroveringstochten	  van	  het	  Macedonische	  leger	  van	  Alexander	  de	  Grote.	  De	  geallieerden	  probeerden	  
tijdens	  de	  eerste	  wereldoorlog	  de	  straat	  te	  veroveren	  op	  het	  Ottomaanse/Turkse	  rijk,	  wat	  jammerlijk	  
mislukte	  en	  als	  één	  der	  grootste	  nederlagen	  van	  hen	  wordt	  gezien.	  
Wat	  ons	  opvalt	  is,	  ondanks	  dat	  we	  vele	  kilometers	  langs	  deze	  kusten	  hebben	  gereden	  we	  niets	  anders	  
hebben	  gemerkt	  van	  deze	  gruwelijke	  oorlogen	  dan	  wat	  buiten	  proportionele	  standbeelden	  hier	  en	  daar.	  
Ergens	  had	  ik	  gelezen	  over	  de	  grote	  oorlogskerkhoven	  maar	  die	  hebben	  we	  niet	  opgemerkt.	  
De	  reis	  is	  verder	  gegaan	  het	  binnenland	  in	  we	  zagen	  de	  Egeïsche	  zee	  ook	  nog	  even.	  Belangrijker	  voor	  ons	  
was	  de	  toestand	  van	  de	  weg	  waar	  we	  op	  reden.	  Want	  regelmatig	  moesten	  we	  ook	  vandaag	  constateren	  
dat	  die	  niet	  al	  te	  best	  was.	  De	  wegen	  waren	  van	  die	  kwaliteit	  dat	  we	  niet	  vlot	  konden	  doorrijden	  en	  onze	  
snelheid	  behoorlijk	  naar	  beneden	  moesten	  aanpassen.	  Het	  allerlaatste	  stukje	  naar	  de	  grens	  was	  van	  die	  
slechte	  Oost-‐Europese	  kwaliteit.	  Beroerd	  een	  ander	  woord	  is	  er	  niet	  voor.	  
Bij	  de	  grenspassage	  van	  de	  Turken	  verliep	  alles	  voor	  hun	  maatstaven	  redelijk	  snel.	  We	  waren	  er	  binnen	  
het	  half	  uur	  doorheen.	  De	  Grieken	  waren	  een	  stuk	  sneller,	  die	  vroegen:	  twee	  personen?	  Ons	  antwoord	  
was;	  Ja.	  Hollander,	  was	  hun	  wedervraag,	  wij	  zeiden,	  ja.	  Waarop	  we	  konden	  doorrijden.	  Hierna	  kwamen	  we	  
op	  de	  Griekse	  autosnelweg	  terecht	  goed	  aangelegd	  en	  lekker	  stil,	  heerlijk	  om	  hier	  te	  rijden.	  	  
Toch	  hadden	  we	  last	  van	  weemoed	  naar	  het	  mooie	  en	  vriendelijke	  Turkije.	  Het	  land	  dat	  we	  de	  afgelopen	  
maand	  hebben	  bezocht	  en	  dat	  we	  zeer	  hebben	  leren	  waarderen.	  Vooral	  de	  vriendelijkheid	  van	  de	  vele	  
mensen	  die	  we	  hebben	  ontmoet,	  ontwapenend	  zijn	  deze	  mensen.	  Ze	  voldoen	  in	  geen	  geval	  aan	  de	  
stereotypen	  die	  men	  heeft	  over	  hen	  in	  Nederland.	  Wij	  zullen	  hier	  graag	  terug	  komen.	  
Vandaag	  heb	  ik	  samen	  met	  Wil	  getracht	  een	  stel	  nieuwe	  schokbrekers	  te	  kopen.	  Dat	  is	  niet	  gelukt,	  
ondanks	  dat	  we	  ontzettend	  goed	  zijn	  geholpen	  door	  verschillende	  mensen.	  De	  dealer	  had	  wel	  de	  
allernieuwste	  speciale	  Alko	  schokbrekers	  maar	  die	  ze	  op	  voorraad	  hadden	  was	  de	  goede	  maat	  niet.	  
Op	  het	  programma	  stond	  voor	  vandaag	  pannenkoeken	  bakken!	  Wanneer	  je	  dit	  hoort	  klinkt	  er	  altijd	  een	  
klein	  gejuich	  op.	  Daar	  doe	  ik	  niet	  aan	  mee	  aan	  dat	  gejuich,	  want	  pannenkoeken	  zijn	  niet	  mijn	  favoriete	  
eten.	  Vroeger	  heb	  ze	  te	  vaak	  moeten	  eten.	  Maar	  ook	  vandaag	  heb	  ik	  mij	  geschikt	  in	  mijn	  lot	  en	  heb	  net	  
gedaan	  of	  ik	  ze	  graag	  lust.	  Tijdens	  het	  eten	  van	  vanavond	  kwamen	  Aletta	  en	  Wout	  weer	  terug	  bij	  de	  groep.	  
De	  begrafenis	  van	  hun	  tante	  was	  achter	  de	  rug	  en	  ze	  zijn	  er	  weer.	  Ze	  staan	  naast	  ons	  en	  we	  hebben	  een	  
tijd	  lang	  met	  ze	  gepraat.	  
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Vrijdag	  15	  juni	  2012.	  Kabatebe-‐Alexandroupolis.	  204	  km.	  

	  
Het	  eiland	  Samothraki,	  dit	  eiland	  ligt	  ong.	  50	  km	  uit	  de	  kust.	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	   	  
Wil	  en	  Fieke.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Carla	  en	  Bert.	  
	  
	  
	  

	  
Zo	  kun	  je	  ook	  deelnemen	  aan	  het	  verkeer.	  
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Zaterdag	  16	  juni	  2012.	  Rustdag.	  Brandstof:	  26	  liter,	  €	  42,02.	  
Vanmorgen	  heb	  ik	  iets	  gedaan	  wat	  ik	  nog	  nooit	  in	  mijn	  leven	  heb	  gedaan.	  Ik	  heb	  mijn	  fiets	  gepakt	  en	  heb	  
in	  de	  stad	  gekeken,	  waar	  ik	  de	  goedkoopste	  benzine	  kon	  tanken.	  Dat	  was	  niet	  om	  zo	  goedkoop	  mogelijk	  te	  
tanken,	  het	  ging	  mij	  er	  meer	  om	  een	  doel	  te	  hebben	  om	  even	  door	  de	  stad	  te	  fietsen	  het	  aangename	  met	  
het	  nuttige	  te	  verenigen.	  Zeker	  is	  dat	  we	  vandaag	  zullen	  moeten	  tanken	  want	  morgen	  rijden	  we	  naar	  
Plaka,	  bij	  de	  berg	  Olympia	  en	  dan	  is	  het	  zondag	  en	  kunnen	  er	  benzinestations	  dicht	  zitten.	  Bovendien	  zijn	  
er	  op	  de	  snelweg	  geen	  benzinestations	  wanneer	  je	  moet	  tanken	  zal	  je	  er	  af	  moeten	  een	  dorp	  of	  stad	  in.	  
Wat	  ook	  speelt	  is	  dat	  er	  morgen	  landelijke	  verkiezingen	  zijn.	  Misschien	  zijn	  deze	  verkiezingen	  ook	  van	  
invloed	  op	  de	  openingstijden	  van	  de	  stations.	  
Ik	  stuurde	  onze	  oudste	  zoon	  een	  Sms	  met	  de	  mededeling	  dat	  de	  verkiezingen	  er	  waren	  en	  dat	  er	  
behoorlijk	  wat	  mensen	  bij	  de	  banken	  stonden	  en	  bij	  de	  benzinestations.	  Hierop	  stuurde	  hij	  mij	  direct	  het	  
email	  adres	  van	  de	  redactie	  van	  De	  Twentsche	  Courant	  Tubantia	  met	  de	  mededeling	  maak	  daar	  op	  zondag	  
een	  reportage	  van,	  inclusief	  een	  aantal	  foto’s.	  Jammer	  genoeg	  zal	  dat	  moeilijk	  gaan	  want	  we	  moeten	  wel	  
bijna	  vierhonderd	  kilometer	  rijden	  en	  dat	  op	  de	  snelweg	  en	  dat	  is	  niet	  door	  dorpen	  en	  steden.	  
Vandaag	  kunnen	  we	  van	  alles	  gaan	  doen	  en	  bekijken	  want	  er	  zijn	  hier	  veel	  mogelijkheden.	  Neem	  nou	  het	  
gebied;	  Thracië	  waar	  we	  ons	  hier	  bevinden	  in	  de	  noordoostelijke	  punt	  van	  Griekenland.	  In	  het	  noorden	  
grenst	  het	  aan	  Bulgarije,	  in	  het	  oosten	  aan	  Turkije,	  in	  het	  westen	  aan	  Macedonië	  en	  in	  het	  zuiden	  aan	  de	  
Thracische	  zee.	  Dit	  is	  een	  gebied	  met	  speciale	  kenmerken	  en	  een	  eeuwen	  oude	  geschiedenis,	  en	  het	  is	  nog	  
niet	  door	  de	  grote	  toeristenstroom	  ontdekt.	  Vondsten	  uit	  het	  neolithische	  tijdperk,	  oudheden	  uit	  de	  
hellenistische	  periode,	  Romeinse	  en	  Byzantijnse	  monumenten	  liggen	  overal	  door	  Thracië	  verspreid.	  In	  het	  
noorden	  wordt	  het	  gebied	  begrensd	  door	  de	  bergketens	  van	  Rhodopi	  die	  uitlopen	  op	  vruchtbare	  
laagvlaktes.	  
In	  Thracië	  vinden	  we	  gebieden	  met	  een	  mediterraan	  klimaat	  maar	  ook	  met	  een	  landklimaat	  met	  hevige	  
regenval	  en	  veel	  sneeuw	  in	  de	  winter.	  Eindeloze	  vlaktes	  zoals	  die	  van	  Xanthi	  en	  Komotini,	  vruchtbare	  
valleien	  zoals	  die	  van	  Evros,	  grote	  rivieren,	  overvloedige	  vegetatie	  en	  wouden	  met	  bomen	  van	  meer	  dan	  
200	  jaar	  oud.	  Meren	  en	  wetlands	  die	  tot	  de	  belangrijkste	  in	  Europa	  behoren	  waar	  minstens	  driehonderd	  
verschillende	  vogelsoorten	  thuishoren.	  Hier	  overwinteren	  meer	  dan	  tweehonderdduizend	  beschermde	  
watervogels.	  	  
Naar	  al	  dit	  moois	  zijn	  we	  vandaag	  niet	  op	  zoek	  geweest	  we	  hadden	  vandaag	  meer	  belangstelling	  om	  
gezellig	  met	  Aletta	  en	  Wout	  wat	  te	  praten	  vandaag.	  	  
Aan	  het	  begin	  van	  de	  avond	  zijn	  we	  op	  de	  fiets	  richting	  de	  boulevard	  gereden	  we	  wilden	  naar	  het	  
visrestaurant	  waar	  het	  afgelopen	  jaar	  ook	  hebben	  gegeten.	  Op	  zoek	  naar	  dat	  restaurant	  belanden	  we	  bij	  
een	  groepje	  van	  ons	  gezelschap	  die	  een	  paar	  restaurants	  verderop	  zaten.	  Wij	  hebben	  daar	  een	  tafeltje	  
gevonden	  met	  uitzicht	  op	  de	  boulevard	  en	  op	  zee.	  Het	  weer	  maakte	  dat	  deze	  avond	  een	  uitgelezen	  kans	  
was	  om	  daar	  goed	  te	  dineren.	  Harma	  en	  Kor	  kwamen	  gezellig	  bij	  ons	  aan	  het	  tafeltje	  zitten,	  we	  konden	  het	  
af	  door	  alleen	  in	  het	  Gronings	  te	  praten,	  zij	  komen	  daar	  ook	  vandaan.	  	  
Het	  enige	  wat	  moeilijk	  was	  deze	  avond	  was	  de	  communicatie	  met	  de	  ober,	  ondanks	  dat	  deze	  jongeman	  
redelijk	  Engels	  sprak.	  Het	  probleem	  was	  dat	  niet	  alles	  wat	  op	  de	  menukaart	  stond	  ook	  te	  krijgen	  was.	  De	  
oude	  baas	  kwam	  er	  aan	  te	  pas	  om	  ons	  met	  gebaren	  aan	  te	  geven	  wat	  hij	  wel	  had	  en	  goed	  vond.	  Het	  werd	  
na	  later	  bleek	  een	  zeebaars.	  Deze	  prachtige	  vis	  is	  werkelijk	  op	  een	  geweldige	  manier	  voor	  ons	  bereid.	  Aan	  
het	  eind	  van	  het	  diner	  kwam	  de	  ober	  naar	  mij	  toe	  met	  een	  halve	  liter	  koel	  bier	  mij	  aangeboden	  door	  de	  
oude	  baas,	  samen	  met	  Kor	  heb	  ik	  de	  fles	  leeg	  gedronken.	  Terwijl	  we	  de	  laatste	  slok	  bier	  dronken	  kwam	  de	  
ober	  andermaal	  nu	  voor	  Kor	  kwam	  er	  een	  fles	  bier,	  helaas	  niet	  koud	  maar	  warm.	  De	  bosjes	  achter	  ons	  
hadden	  het	  er	  goed	  mee.	  
Een	  jaar	  geleden	  waren	  we	  hier	  ook	  op	  deze	  boulevard.	  Toen	  vulde	  de	  boulevard	  zich	  met	  gezinnen	  die	  
hun	  avond	  ‘volta’	  doen,	  heen	  en	  weer	  paraderen	  alvorens	  er	  gegeten	  en	  gedronken	  wordt.	  Nu	  liepen	  er	  
wel	  mensen	  rond	  op	  zaterdagavond	  maar	  het	  waren	  er	  maar	  enkelingen.	  Blijkbaar	  is	  het	  geld	  op	  bij	  de	  
Grieken	  om	  buitenshuis	  te	  gaan	  eten.	  
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Zaterdag	  16	  juni	  2012.	  Rustdag.	  

	  
Camping	  Municipal	  Alexandroúpolis.	  	  

	  
Bloeiende	  Bougainville.	  

	  
Campinglaan.	  
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Zondag	  17	  juni	  2012.	  Alexandroúpolis-‐Plaka	  387	  km.	  	  
Vertrek:	  8.40.	  Aankomst:	  15.05.	  Zon	  24-‐30	  gr.	  Camping:	  Olympos	  Beach,	  Plaka	  
Vaderdag	  is	  het	  een	  feestdag	  ter	  ere	  van	  vaders,	  waarbij	  hun	  vaderschap,	  vaderlijke	  plichten	  en	  de	  invloed	  
van	  vaders	  in	  de	  samenleving	  wordt	  gevierd.	  In	  veel	  landen,	  zoals	  Nederland,	  wordt	  het	  gevierd	  op	  de	  
derde	  zondag	  in	  juni.	  Hiep,	  hiep,	  hoera,	  het	  is	  nu	  de	  derde	  zondag	  in	  juni.	  	  
Vandaag	  hebben	  we	  over	  prachtige	  autosnelwegen	  gereden,	  met	  regelmatig	  schitterende	  uitzichten.	  Aan	  
de	  ene	  kant	  van	  de	  weg	  de	  zee	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  liggen	  de	  bergen.	  Wat	  mooi	  voor	  ons	  was,	  het	  was	  
zeer	  rustig	  op	  de	  wegen.	  Griekenland	  is	  door	  zijn	  excentrische	  ligging	  geen	  belangrijk	  doorvoerland	  in	  
Europa.	  Van	  oudsher	  lag	  het	  ook	  excentrisch	  in	  de	  Europese	  Unie,	  en	  was	  alleen	  bereikbaar	  met	  een	  
veerdienst	  van	  en	  naar	  Italië	  om	  binnen	  het	  EU-‐gebied	  te	  blijven.	  Tegenwoordig	  behoren	  Bulgarije	  en	  
Roemenië	  ook	  bij	  de	  EU	  en	  is	  het	  land	  ook	  over	  het	  vasteland	  verbonden	  met	  EU-‐gebied.	  Het	  land	  is	  te	  
bereiken	  via	  Servië	  en	  Macedonië,	  over	  de	  E75,	  en	  als	  men	  binnen	  EU-‐gebied	  wil	  blijven	  rest	  er	  een	  
langere	  en	  langzamere	  route	  over	  het	  nog	  minder	  goed	  ontwikkelde	  hoofdwegennet	  van	  Roemenië	  en	  
Bulgarije.	  Het	  land	  telt	  een	  aantal	  snelwegverbindingen.	  Van	  vroeger	  uit	  was	  de	  A1	  van	  Athene	  via	  
Thessaloníki	  naar	  Macedonië	  de	  enige	  belangrijke	  snelweg,	  recenter	  was	  er	  sprake	  van	  een	  kortdurende	  
snelle	  bouw	  van	  een	  snelwegennet,	  voornamelijk	  bestaand	  uit	  de	  A2	  door	  het	  noorden	  van	  het	  land	  als	  
oost-‐westas.	  Grote	  delen	  van	  het	  land	  zijn	  echter	  ver	  verwijderd	  van	  een	  snelwegennet,	  in	  het	  bijzonder	  in	  
het	  bergachtige	  westen	  en	  midden	  van	  Griekenland.	  De	  ontwikkeling	  van	  het	  snelwegennet	  in	  
Griekenland	  wordt	  voornamelijk	  betaald	  via	  PPS-‐projecten	  (Publiek	  Private	  Samenwerking)	  en	  niet	  met	  
belastinggeld.	  Desondanks	  ligt	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  snelwegennet	  sinds	  2008	  grotendeels	  stil.	  Dit	  heeft	  
voor	  ons	  als	  voordeel	  dat	  er	  nagenoeg	  nergens	  aan	  de	  wegen	  word	  gewerkt.	  Bovendien	  is	  het	  aanbod	  van	  
verkeer	  op	  de	  deze	  wegen	  erg	  laag.	  We	  mogen	  rustig	  stellen	  het	  is	  hier	  meer	  dan	  bijzonder	  rustig	  is	  op	  de	  
autosnelwegen.	  Zo	  konden	  we	  vandaag	  lekker	  opschieten,	  zelfs	  bij	  de	  grote	  stad	  Thessaloníki	  hebben	  geen	  
last	  gehad	  van	  het	  verkeer.	  	  
Plotseling	  als	  het	  ware	  van	  uit	  het	  niets	  zien	  wij	  voor	  ons	  abrupt	  de	  alarmknipperlichten	  aangaan	  van	  onze	  
medeweggebruikers,	  ten	  teken	  dat	  er	  een	  file	  is!	  Deze	  file	  bleek	  te	  zijn	  ontstaan	  door	  
wegwerkzaamheden.	  Het	  verkeer	  moest	  van	  drie	  banen	  naar	  één	  baan	  dit	  bij	  een	  temperatuur	  van	  32	  
graden	  in	  de	  schaduw,	  dit	  gaf	  ons	  een	  oponthoud	  van	  drieëntwintig	  minuten.	  	  
We	  staan	  nu	  op	  een	  camping	  ongeveer	  honderd	  km	  ten	  zuidwesten	  van	  Thessaloníki	  in	  het	  noorden	  van	  
Griekenland.	  We	  staan	  aan	  de	  voet	  van	  de	  berg	  Olympus	  dat	  is	  de	  hoogste	  berg	  van	  Griekenland	  (2917	  m),	  
volgens	  de	  legende	  was	  dit	  de	  Heilige	  berg	  en	  tevens	  de	  woonplaats	  van	  de	  Twaalf	  Goden	  van	  het	  
Griekenland	  uit	  de	  Oudheid.	  De	  Olympus	  heeft	  een	  sterk	  afwisselend	  landschap.	  Het	  ruige	  berglandschap	  
en	  de	  met	  sneeuw	  bedekte	  toppen	  van	  de	  Olympus	  vormde	  het	  ideale	  woonoord	  van	  de	  Twaalf	  Goden.	  
Hier	  kwamen	  de	  goden	  samen	  om	  over	  het	  lot	  van	  de	  mensen	  te	  beslissen,	  dan	  wel	  om	  zich	  gewoon	  
kostelijk	  te	  vermaken.	  Want	  de	  goden	  uit	  de	  Griekse	  Oudheid	  kenden	  dezelfde	  passies	  en	  dezelfde	  
wensen	  als	  de	  eenvoudige	  mensen.	  
Zeus,	  met	  de	  bliksemstraal	  als	  zijn	  symbool	  was	  het	  hoofd	  van	  de	  goden.	  Hij	  was	  oppermachtig	  en	  
bijzonder	  gecharmeerd	  van	  het	  schone	  geslacht.	  Dat	  laatste	  bracht	  hem	  nogal	  eens	  in	  moeilijkheden	  
omdat	  zijn	  vrouw	  Hera,	  de	  godin	  van	  de	  vrouwen,	  huwelijk	  en	  geboorte,	  nogal	  jaloers	  was.	  Op	  Mytika,	  ook	  
wel	  Pantheon	  genoemd,	  stond	  op	  de	  hoogste	  top	  van	  de	  berg	  de	  troon	  van	  Zeus	  aldus	  de	  mythologie.	  
Poseidon	  heeft	  de	  drietand	  en	  de	  dolfijn	  als	  symbolen	  en	  heerste	  over	  de	  zeeën,	  de	  paarden,	  
aardbevingen	  en	  de	  rivieren.	  Demeter	  was	  de	  godin	  van	  de	  vruchtbaarheid	  van	  de	  aarde,	  van	  de	  
landbouw	  en	  het	  hiernamaals.	  Athena	  was	  de	  godin	  van	  de	  wijsheid	  en	  ambachten	  en	  zij	  was	  de	  dochter	  
van	  Zeus.	  Apollo	  was	  de	  god	  van	  de	  muziek,	  voorspellingen,	  ziekte	  en	  genezingen.	  Aphrodite	  was	  de	  godin	  
van	  de	  liefde	  en	  seks.	  Artemis	  was	  de	  godin	  van	  de	  jacht	  en	  wildernis.	  Zij	  was	  de	  tweelingzuster	  van	  Apollo	  
en	  wordt	  steeds	  afgebeeld	  in	  het	  gezelschap	  van	  een	  hert.	  De	  gevleugelde	  Hermes	  was	  de	  god	  van	  handel,	  
vee	  en	  reizen	  en	  was	  ook	  de	  bode	  van	  de	  goden.	  Hij	  was	  het	  die	  het	  nieuws	  naar	  de	  goden	  en	  de	  mensen	  
bracht.	  De	  niet	  zo	  elegante	  Hephaistos	  was	  de	  god	  van	  de	  metaalbewerking	  en	  vuur,	  het	  ambacht	  dat	  zo	  
belangrijk	  was	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  beschaving	  in	  de	  Oudheid.	  Ares	  was	  de	  god	  van	  de	  oorlog	  en	  niet	  
bepaald	  geliefd	  bij	  de	  andere	  goden	  en	  bij	  de	  mensen.	  Dionysos	  echter	  kon	  wel	  rekenen	  op	  een	  enorme	  
populariteit,	  hij	  was	  de	  god	  van	  de	  wijn	  en	  de	  feesten.	  Dit	  selecte	  gezelschap	  van	  goden	  werd	  nog	  
aangevuld	  door	  een	  aantal	  mindere	  goden,	  halfgoden	  en	  helden.	  
Ter	  ere	  van	  Vaderdag	  hadden	  we	  een	  happy	  hour,	  we	  kregen	  van	  de	  leiding	  een	  hoofdlampje	  als	  cadeau	  
voor	  Vaderdag.	  Dit	  lampje	  is	  voorzien	  van	  Led-‐lampjes	  en	  verbruikt	  zeer	  weinig	  energie.	  
Vanavond	  hebben	  wij	  nog	  een	  poosje	  naar	  de	  voetbalwedstrijd	  Portugal-‐Nederland	  2-‐1	  gekeken.	  Ook	  deze	  
wedstrijd	  verloor	  ons	  elftal.	  
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Zondag	  17	  juni	  2012.	  Alexandroúpolis-‐Plaka	  387	  km.	  	  

	  
Camping	  restaurant.	  

	  
Tunnel	  naar	  het	  strand.	  

	  
Zee	  gezien	  vanaf	  de	  camping.	  
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Maandag	  18	  juni	  2012.	  Plaka-‐Kastraki,	  163	  km.	  
Vertrek:	  9.40,	  aankomst	  13.07,	  zon	  24-‐29	  gr.	  Brandstof	  	  45	  liter,	  €	  78,82.	  Camping	  Vrachos	  Kastraki.	  
Vanmorgen	  direct	  na	  het	  wakker	  worden	  vertelde	  Marga,	  dat	  de	  berg	  Olympus	  er	  stralend	  bij	  lag!	  Dat	  
betekent	  voor	  mij	  dat	  ik	  deze	  bijzondere	  berg	  graag	  op	  haar	  best	  wil	  fotograferen.	  Het	  probleem	  voor	  mij	  
is	  welke	  bergtop	  is	  nu	  de	  top	  van	  de	  echte	  Olympus.	  Daarom	  heb	  ik	  ze	  allemaal	  in	  een	  overzichtsfoto	  
gepakt.	  De	  achterste	  bergtop	  lijkt	  mij	  het	  hoogste	  van	  allemaal.	  
Mijn	  dag	  is	  weer	  eens	  goed	  begonnen	  met	  het	  maken	  van	  een	  mooie	  foto	  van	  de	  berg	  Olympus	  en	  een	  
bovendien	  een	  mooie	  foto	  richting	  de	  zee	  vanaf	  de	  camping.	  Met	  beide	  foto’s	  kan	  ik	  wel	  iets.	  Natuurlijk	  
werd	  er	  op	  mijn	  fotograferen	  weer	  negatief	  commentaar	  geleverd,	  dit	  gebeurde	  door	  een	  man	  uit	  het	  
centrum	  van	  het	  Gelderse	  en	  een	  Groninger,	  wie	  zouden	  dit	  eigenlijk	  anders	  kunnen	  zijn.	  Nee,	  ik	  noem	  
hun	  namen	  niet!	  	  
Zowel	  Etienne	  als	  ik	  moesten	  vanmorgen	  tanken.	  De	  pompbediende	  die	  ons	  hielp	  had	  het	  direct	  met	  mij	  
over	  de	  uitslag	  van	  de	  voetbalwedstrijd	  Portugal-‐Nederland.	  Hij	  begon	  met	  te	  vragen	  waar	  we	  vandaan	  
kwamen,	  ik	  had	  al	  gezien	  dat	  hij	  naar	  het	  kenteken	  had	  gekeken.	  Ik	  vertelde	  hem	  dat	  wij	  uit	  Hollanda	  
kwamen.	  Waarop	  hij	  in	  een	  zin	  Portugal	  noemde.	  Hierop	  zei	  ik	  dat	  wij	  niet	  uit	  Portugal	  kwamen	  maar	  uit	  
Hollanda.	  Van	  alles	  heeft	  hij	  geprobeerd	  om	  mij	  duidelijk	  te	  maken	  dat	  Nederland	  verloren	  had	  en	  ik	  heb	  
mijn	  best	  gedaan	  om	  hem	  duidelijk	  te	  maken	  dat	  wij	  geen	  Portugezen	  waren.	  Aan	  het	  eind	  van	  ons	  
gesprek	  hebben	  we	  hartelijk	  gelachen	  met	  elkaar.	  Hij	  sprak	  alleen	  Grieks	  en	  ik	  gooide	  er	  het	  Nederlands	  
tegen	  aan,	  we	  verstonden	  elkaar	  niet	  maar	  we	  begrepen	  elkaar	  zoveel	  te	  beter.	  
Gelachen	  hebben	  we	  ook	  in	  de	  auto	  bij	  het	  passeren	  van	  de	  vele	  tolstations	  die	  nu	  bemand	  zijn	  en	  waar	  
dus	  betaald	  moet	  worden	  voor	  het	  gebruik	  van	  de	  autosnelweg.	  In	  ons	  routeboek	  staat	  te	  lezen	  dat	  voor	  
een	  auto	  +	  caravan	  €	  7,60	  betaald	  moet	  worden	  (tarief	  2011)	  wij	  betaalden	  daar	  €	  3,10,	  omdat	  onze	  
caravan	  niet	  hoger	  is	  dan	  220	  centimeter.	  Het	  eerste	  wat	  we	  deden	  was	  met	  gepast	  geld	  het	  lage	  tarief	  
voor	  auto	  met	  aanhangertje	  afgeven.	  Iedere	  keer	  weer	  werd	  dan	  door	  de	  beambte	  gekeken	  hoe	  hoog	  	  
onze	  caravan	  is.	  Prompt	  kregen	  we	  dan	  het	  bonnetje	  voor	  de	  betaling	  uitgereikt.	  Wij	  hebben	  hiermee	  
hebben	  €	  10,50	  verdiend	  omdat	  wij	  een	  lage	  sleurhut	  achter	  onze	  auto	  hebben	  hangen.	  
De	  route	  van	  vandaag	  voert	  ons	  in	  zuidelijke	  richting	  met	  aan	  de	  ene	  kant	  de	  zee	  en	  de	  aan	  de	  andere	  kant	  
de	  bergen	  van	  Olympus.	  Na	  ongeveer	  dertig	  kilometer	  rijden	  we	  de	  mooie	  Tembi	  vallei	  binnen.	  Slingerend	  
loopt	  de	  tweebaansweg	  door	  deze	  vallei.	  De	  vallei	  van	  Tembi	  is	  de	  oude	  naam	  van	  een	  kloof	  in	  het	  
noorden	  van	  Thessalië.	  Dit	  dal	  is	  tien	  kilometer	  lang	  en	  op	  sommige	  plaatsen	  maar	  25	  meter	  
breed	  met	  kliffen	  van	  bijna	  vijfhonderd	  meter	  hoog.	  De	  rivier	  Pinios	  stroomt	  richting	  de	  Egeïsche	  Zee.	  Op	  
de	  rechteroever	  van	  de	  Pinios	  was	  er	  een	  tempel	  van	  Apollo.	  Eurydice,	  de	  vrouw	  van	  Orpheus,	  
achtervolgende	  hier	  Apollo	  maar	  werd	  door	  een	  slang	  gebeten	  en	  stierf.	  Dit	  volgens	  de	  legende.	  	  
Het	  nadeel	  was	  deze	  morgen	  dat	  er	  vrij	  veel	  verkeer	  was	  in	  beide	  richtingen.	  Hierdoor	  heb	  ik	  niet	  veel	  van	  
de	  Tembi	  vallei	  kunnen	  zien.	  Bovendien	  worden	  daar	  de	  parkeerplaatsen	  wat	  laat	  aangegeven	  waardoor	  
we	  niet	  meer	  konden	  stoppen	  op	  een	  fatsoenlijke	  manier.	  	  
Voorbij	  de	  Olympus	  bergen	  zijn	  we	  gestopt	  om	  koffie	  te	  drinken.	  Hier	  ontdekte	  Etienne	  dat	  zijn	  elektrische	  
kabel	  die	  tussen	  de	  auto	  en	  caravan	  zit	  over	  de	  grond	  had	  gesleept.	  Dit	  moest	  direct	  gerepareerd	  worden.	  
Dit	  karweitje	  duurde	  slechts	  enkele	  minuten	  en	  toen	  konden	  we	  verder.	  
We	  gingen	  verder	  over	  redelijk	  goede	  wegen	  maar	  afgezien	  van	  de	  vallei	  was	  het	  een	  saaie	  route	  langs	  de	  
zuidkant	  van	  de	  berg.	  De	  noordkant	  die	  we	  het	  afgelopen	  jaar	  reden	  is	  een	  stuk	  leuker	  om	  te	  rijden.	  
Waarom	  men	  heeft	  gekozen	  voor	  deze	  kant	  van	  de	  berg	  is	  mij	  niet	  duidelijk	  geworden.	  We	  moesten	  een	  
paar	  zeer	  slechte	  spoorwegovergangen	  over	  tegen	  het	  eind	  van	  deze	  rit.	  
Bij	  aankomst	  op	  deze	  camping	  kregen	  we	  bij	  de	  receptie	  een	  snoepje,	  een	  poster	  waar	  de	  omgeving	  op	  
staan	  en	  een	  kleine	  Icoon.	  Dit	  was	  net	  als	  het	  vorig	  jaar.	  
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Maandag	  18	  juni	  2012.	  Plaka-‐Kastraki,	  163	  km.	  

	  
De	  bergen	  van	  Olympus,	  in	  de	  ochtendzon.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
De	  zee	  gezien	  vanaf	  de	  camping.	  
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Maandag	  18	  juni	  2012.	  Plaka-‐Kastraki,	  163	  km.	  

	  
Bloemen	  langs	  de	  autosnelweg.	  

	  
Gezicht	  op	  de	  zuidkant	  van	  de	  berg	  Olympus	  

	  
Het	  landschap	  ten	  zuiden	  van	  de	  berg	  Olympus.	  
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Dinsdag	  19	  juni	  2012.	  Vrije	  dag.	  
Gisterenavond	  laat	  werd	  ik	  geroepen	  om	  iets	  te	  fotograferen,	  wat	  het	  was	  was	  mij	  eerst	  niet	  direct	  geheel	  
duidelijk.	  Even	  later	  wel,	  er	  zat	  een	  reuze	  pad	  hier	  op	  de	  camping.	  Na	  enige	  pogingen	  is	  het	  mij	  gelukt	  een	  
aardige	  foto	  van	  dat	  beest	  te	  maken.	  Direct	  heb	  ik	  de	  pad	  op	  het	  scherm	  van	  de	  laptop	  laten	  zien,	  toen	  pas	  
werd	  ons	  duidelijk	  welke	  mooie	  kleuren	  dit	  beestje	  had.	  De	  lengte	  vanaf	  zijn	  of	  haar	  teen	  van	  de	  linker	  
achterpoot	  tot	  aan	  het	  neusje	  is	  naar	  schatting	  rond	  de	  twintig	  centimeter.	  
Deze	  dag	  zijn	  we	  rustig	  en	  kalm	  begonnen,	  dat	  moest	  ook	  wel	  want	  Marga	  voelde	  zich	  niet	  lekker	  en	  is	  
blijven	  liggen.	  In	  de	  late	  morgen	  uren	  zijn	  met	  de	  auto	  naar	  boven	  gereden	  om	  de	  kloosters	  en	  het	  
landschap	  te	  bekijken	  en	  te	  fotograferen.	  Geen	  van	  ons	  beiden	  had	  zin	  om	  een	  klooster	  te	  bezoeken.	  Het	  
vorig	  jaar	  vonden	  we	  al	  dat	  de	  buitenzijde	  spannender	  was	  dan	  de	  binnenkant.	  Vandaag	  was	  ons	  conclusie	  
de	  binnenkant	  moet	  je	  gezien	  hebben	  om	  de	  buitenkant	  goed	  te	  kunnen	  waarderen.	  	  
Bij	  onze	  eerste	  stop	  bij	  een	  klooster	  die	  hoog	  boven	  ons	  uit	  torende	  zagen	  we	  Henny	  en	  Henk	  staan.	  Ze	  
stonden	  beiden	  niet	  in	  de	  zon	  dat	  wilde	  graag	  en	  beduidde	  hun	  ga	  eens	  iets	  achteruit	  om	  in	  de	  zon	  te	  
komen.	  Hierop	  verdwenen	  ze	  allebei	  uit	  het	  gezicht.	  Dus	  geen	  foto	  van	  die	  twee	  op	  een	  unieke	  plek,	  
jammer.	  	  
In	  de	  middag	  vroeg	  de	  reisleider	  mij	  of	  ik	  zo	  vriendelijk	  wilde	  zijn	  om	  scheidsrechter	  te	  willen	  zijn	  bij	  het	  
Jeu	  de	  boules	  finale-‐toernooi.	  Ik	  heb	  Bert	  vragend	  aangekeken,	  Ik?	  Ik	  heb	  totaal	  geen	  verstand	  van	  dat	  
spelletje.	  Hij	  vertelde	  dat	  dit	  wel	  mee	  zou	  vallen.	  Let	  maar	  eens	  op.	  Hij	  had	  voor	  mij	  een	  papiertje	  in	  
plastic	  met	  de	  getallen	  daarop	  van	  1	  tot	  13	  en	  de	  woorden:	  Wij	  en	  Zij.	  Ook	  zaten	  er	  twee	  wasknijpertjes	  
op	  in	  geel	  en	  groen.	  Bovendien	  kreeg	  ik	  een	  centimeterband.	  Toen	  iemand	  mij	  vroeg	  hoe	  ik	  mij	  wilde	  
redden	  uit	  deze	  hachelijke	  situatie	  omdat	  ik	  iets	  ging	  doen	  waar	  ik	  geen	  verstand	  van	  had,	  heb	  ik	  lachend	  
gezegd:	  Autoriteit	  uitstralen!	  Tot	  mijn	  eigen	  stomme	  verbazing	  kreeg	  ik	  ook	  nog	  de	  Finalewedstrijd	  
toegewezen.	  Na	  afloop	  hoorde	  ik	  dat	  ik	  een	  goede	  Jeu	  de	  Boules	  scheidsrechter	  was	  geweest,	  ik	  vroeg	  mij	  
af	  hoe	  dit	  in	  vredesnaam	  mogelijk	  was.	  
Na	  de	  wedstrijden	  zijn	  we	  voor	  de	  caravan	  gaan	  zitten	  onder	  het	  bladerdak	  van	  de	  grote	  bomen	  hier	  na	  te	  
genieten	  van	  deze	  mooie	  dag.	  Vandaag	  konden	  we	  ons	  inschrijven	  voor	  een	  diner	  op	  de	  camping,	  dit	  
hadden	  we	  graag	  gewild	  maar	  we	  hadden	  gisteren	  voor	  twee	  dagen	  eten	  ingekocht.	  Om	  nu	  eten	  te	  
bewaren	  bij	  deze	  hoge	  omgevingstemperaturen	  leek	  ons	  niet	  goed	  toe.	  We	  hadden	  op	  het	  oog	  lekkere	  
worstje	  ingekocht.	  Het	  is	  waarschijnlijk	  al	  te	  raden	  wat	  de	  uitkomst	  was	  toen	  we	  deze	  na	  de	  bereiding	  op	  
de	  Grill	  proefden.	  We	  zullen	  zeggen	  over	  de	  smaak,	  het	  was	  een	  grote	  teleurstelling.	  De	  smaak	  beviel	  ons	  
niet,	  het	  worstje	  had	  ook	  een	  vreemde	  ‘beet’	  .	  De	  tomaten	  eenvoudig	  bereid	  met	  peper,	  zout	  en	  de	  
overheerlijke	  Griekse	  olijfolie	  waren	  voortreffelijk.	  
Henk	  kwam	  vandaag	  terug	  op	  de	  camping	  met	  een	  lekke	  rechtervoorband.	  Hij	  heeft	  een	  stuk	  betonijzer	  in	  
de	  wang	  van	  de	  band	  gehad.	  Na	  verschillende	  garages	  hier	  te	  hebben	  bezocht	  had	  hij	  geen	  nieuwe	  band	  
kunnen	  kopen.	  De	  band	  is	  wel	  gerepareerd	  met	  een	  pleister	  aan	  de	  binnenkant,	  maar	  hij	  heeft	  daar	  weinig	  
vertrouwen	  in.	  Er	  is	  geprobeerd	  om	  via	  de	  ANWB	  Alarmcentrale	  een	  nieuwe	  band	  te	  reserveren	  in	  Fano	  in	  
Italië	  voor	  zaterdag,	  maar	  dat	  is	  nog	  niet	  rond.	  	  
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Klooster	  op	  de	  rotsen.	  
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Kloosters	  op	  de	  rotsen.	  
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Woensdag	  20	  juni	  2012.	  Plastraki-‐Plataria,	  172	  km.	  
Vertrek:	  9.30,	  aankomst:	  13.10.	  Zon,	  20-‐26	  gr.	  Camping:	  Kalami	  Beach,	  Plataria.	  
Vandaag	  hebben	  we	  een	  reisdag	  voor	  de	  boeg	  die	  een	  exacte	  herhaling	  is	  van	  de	  rit	  die	  we	  een	  jaar	  
geleden	  hebben	  gedaan.	  Ondanks	  dat	  we	  over	  bekend	  terrein	  gaan	  verheugen	  we	  ons	  op	  deze	  rit	  want	  
het	  gaat	  eerst	  door	  het	  schitterende	  Pindos-‐gebergte	  en	  daarna	  gaat	  het	  over	  een	  autosnelweg	  met	  
ontzettend	  veel	  tunnels	  waar	  bijna	  geen	  verkeer	  op	  rijd.	  Met	  dit	  in	  ons	  hoofd	  zijn	  we	  vertrokken	  van	  de	  
camping.	  Onze	  verwachtingen	  werden	  direct	  bewaarheid	  de	  uitzichten	  waren	  weer	  fenomenaal	  mooi.	  
Toen	  we	  eenmaal	  boven	  waren	  en	  we	  een	  mooie	  parkeerplaats	  zagen	  zijn	  we	  onmiddellijk	  gestopt	  voor	  
een	  bakje	  koffie	  te	  drinken.	  Hierbij	  werden	  we	  getrakteerd	  op	  prachtig	  mooi	  panorama	  op	  het	  
berglandschap.	  Hier	  en	  daar	  was	  nog	  een	  beetje	  sneeuw	  te	  zien.	  
Het	  Pindosgebergte	  is	  de	  naam	  van	  het	  uitgestrekte	  bergmassief	  in	  het	  noordwesten	  van	  	  
Griekenland	  dat	  zich	  vanaf	  de	  grens	  met	  Albanië,	  van	  noordwest	  naar	  zuidoost	  uitstrekt	  over	  een	  afstand	  
van	  ca.	  160	  km.	  Het	  massief	  vormt	  de	  natuurlijke	  grens	  tussen	  Epirus	  en	  Thessalië,	  en	  
wordt	  wel	  eens	  de	  ruggengraat	  van	  Griekenland	  genoemd.	  De	  1820	  meter	  hoge	  Katarapas,	  die	  in	  de	  buurt	  
van	  Metsovo	  ligt	  en	  de	  hoogste	  bergpas	  van	  Griekenland	  is,	  vormt	  de	  grens	  tussen	  
de	  noordelijke	  (Voria	  Pindos)	  en	  de	  zuidelijke	  (Notia	  Pindos)	  keten.	  De	  hoogste	  toppen	  zijn	  de	  
Smolikas	  (2637	  m),	  de	  Tymfi(2466	  m),	  de	  Gamila	  (2480	  m)	  en	  de	  Astraka	  (2436	  m)	  in	  de	  Noordelijke	  
Pindos	  en	  de	  Lakmos	  (2295	  m)	  en	  de	  Athamanon	  (2393	  m)	  in	  de	  Zuidelijke	  Pindos.	  In	  het	  Pindosmassief	  
bevinden	  zich	  twee	  nationale	  parken:	  het	  Nationaal	  Park	  Vikos-‐Aoös,	  dat	  de	  rivierdalen	  van	  de	  Aoös	  en	  de	  
Vikos	  omvat,	  en	  het	  Nationaal	  Park	  Pindos.	  	  
De	  reis	  ging	  verder	  over	  de	  weg	  vol	  met	  haarspeldbochten	  en	  enkele	  scherpe	  afdalingen	  het	  was	  een	  
genot	  om	  hier	  te	  rijden.	  Toen	  we	  de	  weg	  door	  de	  bergen	  één	  keer	  achter	  ons	  hadden	  kwamen	  we	  op	  de	  
autosnelweg	  met	  de	  vele	  tunnels.	  We	  zijn	  en	  blijven	  ons	  verwonderen	  over	  de	  enorme	  aantal	  tunnels	  
waar	  we	  door	  heen	  reden.	  Soms	  zit	  er	  minder	  dan	  vijftig	  meter	  tussen	  en	  dan	  was	  daar	  alweer	  een	  
volgende	  tunnel.	  Tijdens	  het	  rijden	  waren	  we	  onder	  de	  indruk	  van	  al	  deze	  tunnels.	  In	  de	  loop	  van	  de	  dag	  
toen	  we	  het	  op	  ons	  lieten	  inwerken	  dachten	  we	  waarom	  heeft	  men	  ooit	  deze	  vierbaansweg	  zo	  aangelegd	  
en	  waarvoor.	  Een	  moderne	  tweebaansweg	  was	  hier	  ruim	  voldoende	  geweest	  voor	  de	  hoeveelheid	  
verkeer.	  	  
Deze	  autosnelweg	  houdt	  op	  in	  Igouminitsa,	  de	  havenplaats	  waar	  we	  vandaan	  vertrekken	  naar	  Italië.	  Dan	  is	  
het	  nog	  zeven	  kilometer	  over	  de	  weg	  langs	  de	  kust	  naar	  de	  camping.	  Ook	  dit	  is	  een	  prachtige	  gelegen	  weg.	  
Bovendien	  zijn	  de	  gaten	  die	  er	  een	  jaar	  geleden	  in	  zaten	  keurig	  gerepareerd.	  
Op	  camping	  mag	  Marga	  weer	  loten	  voor	  onze	  plek,	  wij	  krijgen	  dezelfde	  plek	  als	  Ger	  en	  Ria	  in	  2011	  hadden.	  
Een	  mooie	  plek	  recht	  voor	  het	  pad	  dat	  naar	  zee	  loopt,	  we	  hebben	  een	  prachtig	  uitzicht.	  In	  de	  avonduren	  
hebben	  we	  heerlijk	  zitten	  eten	  in	  het	  restaurant	  van	  de	  camping	  het	  voorgerecht:	  Kastraki	  een	  witte	  
kaassoort	  met	  tomaten	  salade	  en	  Griekse	  lasagne.	  Natuurlijk	  met	  een	  goed	  glas	  wijn	  en	  een	  glaasje	  bier.	  
Dit	  restaurant	  bevalt	  ons	  best,	  hier	  eten	  we	  graag.	  Bovendien	  hier	  op	  het	  terras	  hebben	  we	  een	  
schitterend	  uitzicht	  over	  de	  baai	  en	  de	  heuvels	  aan	  de	  andere	  kant.	  
Het	  enige	  waar	  we	  wat	  op	  aan	  te	  merken	  hebben	  zijn	  die	  ellendige	  steekvliegen,	  zelfs	  ik	  had	  daar	  last	  van.	  
Als	  ik	  dan	  toch	  zit	  te	  mopperen	  dan	  kan	  dit	  er	  ook	  nog	  wel	  bij;	  we	  hadden	  muziek	  in	  de	  nacht.	  Muziek	  
gemaakt	  door	  een	  dronken	  Ierse	  zanger,	  om	  twee	  uur	  is	  hij	  gestopt	  met	  medewerking	  van	  Bert	  die	  het	  
ook	  al	  niet	  meer	  kon	  aanhoren.	  Vreemd	  vonden	  we	  het	  dat	  het	  personeel	  van	  het	  restaurant	  hier	  niets	  
tegen	  deed,	  tegen	  deze	  vorm	  van	  overlast.	  
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Het	  Pindos-‐gebergte.	  

	  
Een	  modderrivier	  in	  het	  dal.	  

	  
De	  natuur	  langs	  de	  weg	  in	  het	  Pindos-‐gebergte.	  
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Een	  reisgenoot	  onderweg.

De	  lege	  autosnelweg.

De	  weggegraven	  berg.	  
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Donderdag	  21	  juni	  2012.	  Plataria-‐Igouminitsa,	  7	  km.	  
Vertrek:	  21.00,	  aankomst:	  21.15.	  Zon,	  29-‐36	  gr.	  Minoan	  Lines:	  Europa	  Palace.	  
Vandaag	  is	  de	  laatste	  dag	  dat	  we	  in	  Griekenland	  verblijven.	  Vanavond	  om	  23.59	  uur	  is	  de	  geplande	  tijd	  van	  
afvaart	  van	  Igouminitsa	  naar	  Ancona	  in	  Italië.	  Vannacht	  slapen	  we	  in	  onze	  caravan	  op	  het	  parkeerdek.	  
Tussen	  de	  vrachtwagens	  in,	  zo	  was	  het	  ook	  de	  voorgaande	  keer	  dat	  we	  op	  een	  Ferryboot	  sliepen.	  De	  dag	  
hebben	  we	  grotendeels	  in	  alle	  rust	  door	  gebracht	  dat	  moest	  ook	  wel	  want	  het	  was	  warm	  vandaag.	  
Vanmiddag	  zijn	  we	  nog	  wel	  even	  weg	  geweest	  met	  de	  auto	  richting	  Plataria.	  Tegenover	  Plataria	  ligt	  in	  het	  
zuiden	  het	  eiland	  Corfu.	  Op	  de	  plek	  waar	  Plataria	  nu	  ligt	  is	  de	  bouw	  begonnen	  in	  de	  2e	  eeuw	  v	  Chr.	  De	  
oude	  stad	  die	  hier	  al	  lag	  heette	  Ptolemaius	  of	  Alamini	  in	  de	  7e	  eeuw	  na	  Chr.,	  de	  Byzantijnse	  periode	  
noemde	  men	  het	  Kalomini.	  Plataria	  heeft	  verbazingwekkende	  mooie	  zandstranden	  en	  de	  groene	  vegetatie	  
lijkt	  wel	  de	  Ionische	  zee	  te	  willen	  bereiken	  het	  is	  hier	  een	  zeldzame	  mooie	  plek.	  Al	  dit	  moois	  is	  nog	  niet	  
weggedrukt	  door	  het	  internationale	  massatoerisme.	  
Onze	  trip	  gaat	  verder	  over	  deze	  mooie	  kustweg	  richting	  Parga.	  Parga	  is	  misschien	  wel	  de	  leukste	  plek	  van	  
het	  gebied	  Epirus.	  Hoewel	  de	  toeristische	  invloeden	  duidelijk	  te	  merken	  zijn	  in	  dit	  pittoreske	  stadje,	  blijft	  
Parga	  iets	  speciaals	  uitstralen.	  Het	  is	  er	  gemoedelijk	  en	  sfeervol.	  Parga	  ligt	  tegen	  een	  kleine	  berghelling	  en	  
het	  uitzicht	  van	  boven	  naar	  de	  heuvels	  is	  magisch.	  De	  terrasjes	  zijn	  gezellig	  en	  er	  zijn	  veel	  kleine,	  leuke	  
winkeltjes	  en	  smalle	  steegjes.	  Overal	  zijn	  karakteristieke	  Venetiaanse	  huizen.	  Parga	  ligt	  aan	  de	  
noordwestkust	  van	  Griekenland.	  Het	  achterland	  is	  mooi	  groen,	  dankzij	  natuurlijke	  bronnen	  en	  historische	  
plaatsen	  zijn	  goed	  bewaard	  gebleven.	  Wanneer	  je	  in	  Parga	  verblijft,	  kun	  je	  leuke	  uitstapjes	  ondernemen	  
naar	  bijvoorbeeld	  de	  mooie	  Zagoria-‐streek	  in	  de	  bergen	  van	  Epirus.	  In	  de	  directe	  omgeving	  van	  Parga	  
zagen	  we	  diverse	  authentieke	  dorpjes,	  waar	  je	  de	  echte	  Griekse	  sfeer	  kunt	  proeven.	  
Onze	  ontdekkingsreis	  langs	  deze	  kust	  gaat	  verder	  naar	  Sivota	  (1000	  inwoners).	  Dit	  is	  van	  oorsprong	  een	  
oud	  vissersdorpje,	  een	  havenplaatsje	  waar	  vele	  zeiljachten	  aanmeren.	  Vroeger	  was	  het	  nog	  vrij	  rustig,	  
er	  was	  niet	  zoveel	  toerisme,	  tegenwoordig	  is	  het	  velen	  malen	  drukker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sivota	  wordt	  omringd	  door	  heuvels	  met	  pijnbomen,	  cipressen	  en	  olijfbomen.	  De	  kust	  wordt	  gekenmerkt	  
door	  rotsachtige	  inhammen,	  prachtige	  baaien	  met	  mooie	  en	  langgerekte	  zand/kiezelstranden.	  Sivota	  
heetten	  eerst	  Volia	  en	  Mourtos,	  maar	  kreeg	  in	  1950	  de	  naam	  Sivota.	  Het	  centrum	  met	  vele	  terrasjes	  en	  
restaurantjes	  ligt	  naast	  het	  haventje.	  Vanaf	  de	  terrasjes	  kan	  je	  heerlijk	  naar	  de	  zeilboten	  kijken.	  Voor	  de	  
kust	  van	  Sivota	  liggen	  drie	  kleine	  eilandjes;	  Mourtemeno,	  Agios	  Nikolaos	  en	  Bella	  Vraka.	  	  
Hier	  in	  Sivota	  hebben	  we	  in	  een	  winkel	  nog	  een	  paar	  flesjes	  water	  gekocht	  want	  het	  is	  wel	  erg	  warm	  
vandaag,	  hierom	  besluiten	  om	  terug	  te	  keren	  naar	  de	  camping.	  Wat	  ons	  op	  de	  terugweg	  opnieuw	  opvalt,	  
is	  dat	  je	  een	  weg	  beslist	  heen	  en	  terug	  moet	  rijden	  want	  dan	  ziet	  alles	  er	  toch	  weer	  anders	  uit.	  Op	  de	  terug	  
weg	  hadden	  we	  de	  zon	  in	  de	  rug.	  
Om	  zes	  uur	  vanavond	  zijn	  we	  aan	  het	  diner	  gegaan	  wat	  ons	  als	  compensatie	  is	  aangeboden	  door	  de	  ANWB	  
i.v.m.	  met	  de	  kortere	  vaarroute	  en	  de	  langere	  autorit	  in	  Italië.	  Het	  diner	  heeft	  ons	  goed	  gesmaakt.	  Bert	  
vertelde	  ons	  dat	  wij	  niet	  slapen	  in	  onze	  caravan	  maar	  een	  cabine	  krijgen	  op	  het	  schip.	  Het	  maakt	  ons	  niet	  
veel	  uit	  of	  we	  nu	  in	  de	  cabine	  slapen	  of	  	  in	  de	  caravan	  slapen.	  In	  de	  caravan	  slapen	  op	  de	  	  “camping	  on	  
board”	  heeft	  ook	  wel	  wat.	  
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Donderdag	  21	  juni	  2012.	  Plataria-‐Igoumenitsa,	  7	  km.	  

	  
Ons	  uitzicht	  vanuit	  de	  luie	  stoel	  voor	  de	  caravan.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Het	  strand	  van	  de	  camping.	  
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Vrijdag	  22	  juni	  2012	  Igouminitsa-‐Ancona-‐Fano.	  	  
Ferryboot	  Vertrek:	  23.59,	  aankomst	  19.20.	  

	  	  	   	  
Europa	  Palace	  de	  brug	  

	  	  	   	  
Ziekenhuis	  

	  	  	   	  
Winkel	  entree	  Bioscoop	  
Naam:	  Europa	  Placer	  
Internationale	  roepnaam:	  SYQO	  
Lengte:	  214	  m	  
Breedte:	  26,40	  m	  
Diepte:	  7,10	  m	  
Snelheid:	  31,6	  knopen	  (58,5	  km/u)	  
Passagiers:	  2.182	  
Bedden:	  749	  
Privéauto’s:	  600	  
Combinatie	  Trucks	  &	  Private	  Auto's:	  150	  
Vrachtwagens	  en	  100	  auto's	  
Bouwjaar:	  2002	  te	  Genua	  
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Vrijdag	  22	  juni	  2012	  Igoumenitsa-‐Ancona	  Ferryboot	  

	  
Wand	  bij	  de	  receptie	  

	  
Het	  zwembad	  wordt	  gevuld	  met	  water.	  

	  
Het	  zonnedek	  bij	  het	  zwembad.	  
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Ancona	  –Fano	  53	  km	  
Vertrek:	  19.45,	  aankomst	  20.55.	  Camping	  Mara	  Blue,	  Fano.	  
Gisterenavond	  om	  negen	  uur	  zijn	  we	  vertrokken	  van	  de	  camping	  in	  Plataria	  naar	  de	  New	  Port	  in	  de	  
havenplaats	  Igouminitsa.	  Wij	  reden	  voor	  op	  in	  een	  korte	  colonne	  van	  combinaties	  naar	  de	  haven	  omdat	  
wij	  de	  weg	  wisten	  we	  waren	  hier	  het	  afgelopen	  jaar	  geweest.	  Helaas	  wist	  ik	  de	  weg	  wel	  toch	  reed	  ik	  mis.	  
Dit	  kwam	  door	  dat	  we	  het	  vorig	  jaar	  hulpverleningsvoertuig	  waren	  en	  een	  andere	  weg	  hebben	  genomen.	  
Na	  een	  omrijden	  van	  ongeveer	  een	  kilometer	  stonden	  we	  netjes	  op	  het	  haventerrein	  geparkeerd	  om	  
kwart	  over	  negen,	  de	  Ferry	  zou	  gaan	  vertrekken	  om	  23.59	  uur	  officieel.	  Ook	  vertragingen	  spelen	  niet	  
alleen	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  onze	  Spoorwegen	  maar	  ook	  hier	  was	  er	  een	  vertraging	  van	  ruim	  een	  half	  uur.	  
Het	  leukste	  van	  het	  lange	  wachten	  op	  de	  kade	  was	  dat	  we	  in	  een	  lange	  rij	  van	  reisgenoten	  voor	  de	  
geparkeerde	  vooraan	  op	  de	  kade	  zaten.	  Verschillende	  keren	  zijn	  we	  gefotografeerd	  door	  andere	  mensen,	  
die	  vonden	  het	  ook	  bijzonder	  blijkbaar	  zoals	  wij	  daar	  zaten.	  	  
Wanneer	  er	  een	  grote	  Ferryboot	  aankomt,	  is	  dat	  best	  een	  imponerend	  gezicht.	  Dat	  imponerende	  zit	  hem	  
vooral	  in	  die	  enorme	  machine	  wat	  een	  Ferry	  is	  dat	  die	  tot	  op	  de	  centimeter	  nauwkeurig	  kan	  worden	  
gemanoeuvreerd	  om	  voor	  de	  kade	  te	  komen.	  Opmerkelijk	  is	  ook	  dat	  wanneer	  de	  Ferry	  nog	  zelfs	  niet	  vast	  
zit	  met	  touwen	  aan	  de	  kade	  het	  laden	  en	  lossen	  en	  de	  voertuigen	  al,	  begint!	  	  
Enige	  opwinding	  ontstond	  toen	  twee	  mensen	  van	  de	  kadedienst	  van	  ons	  schip	  ruzie	  kregen	  over	  de	  
volgorde	  van	  de	  voertuigen.	  De	  man	  die	  het	  opnam	  voor	  onze	  groep	  heeft	  gewonnen	  en	  wij	  konden	  direct	  
oprijden	  en	  aan	  boord	  gaan.	  Voor	  zover	  wij	  het	  konden	  bekijken	  was	  deze	  Ferry	  het	  Europa	  Palace	  
afgeladen	  vol.	  
Onze	  tassen	  waren	  gepakt	  en	  we	  konden	  direct	  nadat	  we	  waren	  aangesloten	  op	  het	  elektriciteitsnet	  van	  
het	  schip	  naar	  boven	  gaan	  naar	  de	  receptie	  waar	  we	  via	  Carla	  onze	  Cabinesleutel	  in	  ontvangst	  konden	  
nemen.	  Wij	  kregen	  een	  cabine	  op	  het	  bovenste	  dek,	  de	  achtste	  verdieping,	  helemaal	  achteraan	  bij	  het	  
helikopterdek.	  Carla	  vertelde	  ons	  dat	  we	  om	  half	  negen	  een	  gezamenlijk	  ontbijt	  hadden	  op	  vrijdagmorgen.	  
Ondanks	  allerlei	  voornemens	  	  van	  ons	  om	  nog	  even	  wat	  te	  gaan	  drinken	  in	  de	  mooie	  bar	  in	  een	  grote	  zaal	  
aan	  boord	  is	  het	  er	  niet	  van	  gekomen.	  We	  waren	  te	  moe	  omdat	  we	  de	  afgelopen	  nacht	  weinig	  slaap	  
hadden	  gehad	  omdat	  in	  het	  restaurant	  van	  de	  camping	  een	  liedjeszanger	  teveel	  geluid,	  voor	  ons,	  
produceerde	  om	  te	  kunnen	  slapen.	  We	  hebben	  heerlijk	  geslapen	  in	  onze	  cabine.	  Eigenlijk	  was	  het	  jammer	  
dat	  de	  wekker	  afliep	  deze	  vrijdagmorgen	  we	  hadden	  nog	  graag	  een	  uurtje	  langer	  geslapen.	  Zoals	  gezegd	  
was	  ons	  ontbijt	  om	  half	  negen.	  We	  konden	  nemen	  wat	  we	  maar	  wilden	  vertelde	  Carla	  ons	  voor	  het	  
ontbijt,	  er	  was	  keuze	  genoeg.	  We	  hadden	  een	  lekker	  ontbijt!	  
In	  verband	  met	  de	  hoge	  brandstofprijzen	  vaart	  het	  schip	  langzamer,	  dat	  is	  ongeveer	  twee	  uur	  later	  dan	  
dat	  we	  dachten.	  Mede	  hierdoor	  werd	  het	  een	  lange	  dag	  aan	  boord.	  De	  morgen	  hebben	  doorgebracht	  op	  
verschillende	  plekken	  op	  het	  schip	  vooral	  in	  de	  grote	  bar.	  Van	  hier	  uit	  zagen	  we	  dat	  mist	  een	  dikke	  deken	  
legde	  op	  het	  water,	  gevolgd	  door	  regen.	  Nu	  is	  er	  al	  niet	  veel	  te	  zien	  wanneer	  je	  naar	  buiten	  kijkt	  op	  zee	  
maar	  in	  de	  mist	  en	  regen	  varen	  dan	  ben	  je	  werkelijk	  helemaal	  op	  je	  zelf	  aangewezen	  voelt	  het.	  Later	  toen	  
de	  zon	  opnieuw	  doorbrak	  zagen	  we	  enkele	  schepen.	  
Met	  de	  lunch	  stond	  Carla	  vooraan	  daar	  waar	  het	  eten	  kon	  afhalen	  en	  die	  vertelde	  wat	  we	  wel	  mochten	  
pakken	  en	  wat	  niet	  zonder	  bijbetalen.	  We	  keken	  vreemd	  op	  Bert	  had	  toch	  gezegd	  dat	  we	  ook	  een	  gratis	  
lunch	  hadden.	  Blijkbaar	  zit	  dit	  wat	  anders,	  wij	  moesten	  bijbetalen	  o.a.	  voor	  het	  drinken	  en	  de	  salade	  
waarvan	  ik	  dacht	  dat	  die	  er	  bij	  hoorde.	  Na	  de	  lunch	  zijn	  we	  een	  schoonheidsslaapje	  gaan	  houden.	  Om	  
vervolgens	  de	  middag	  door	  te	  brengen	  bij	  het	  zwembad	  op	  het	  bovendek.	  	  
Eindelijk	  kwam	  de	  haven	  inzicht	  van	  Ancona,	  en	  met	  dit	  eindelijk	  bedoelen	  wij	  ook	  eindelijk	  het	  was	  een	  
lange	  dag	  op	  het	  schip	  vandaag.	  Het	  afrijden	  van	  de	  Ferry	  was	  wat	  rommelig,	  de	  commando’s	  van	  het	  
personeel	  waren	  niet	  allemaal	  even	  duidelijk	  scheldpartijtjes	  tussen	  een	  paar	  vrachtwagen	  chauffeurs	  
waren	  hier	  een	  voorbeeld	  van.	  	  
Als	  we	  aan	  wal	  zijn	  en	  de	  haven	  uit	  dan	  moet	  ik	  eerst	  behoorlijk	  wennen	  aan	  het	  Italiaanse	  verkeer,	  sneller	  
en	  vooral	  wat	  hectischer	  dan	  in	  Turkije	  en	  Griekenland.	  We	  zijn	  verwend	  daar	  door	  de	  rust	  op	  de	  wegen.	  
De	  Italianen	  hebben	  meer	  passie	  dan	  welke	  andere	  Europeaan	  ook	  en	  dat	  tonen	  ze	  in	  het	  verkeer,	  vinden	  
wij	  vanavond.	  Het	  toetert	  en	  passeert	  je	  rustig	  rechts	  net	  of	  dit	  normaal	  is,	  zo	  hebben	  we	  zitten	  foeteren	  
in	  de	  auto.	  Het	  was	  een	  ritje	  van	  niks	  drieënvijftig	  kilometer	  het	  voelde	  wel	  als	  of	  ik	  tweehonderdvijftig	  
kilometer	  had	  gereden.	  
Op	  deze	  camping	  in	  Fano	  stonden	  we	  een	  jaar	  geleden	  ook,	  toen	  hebben	  we	  hier	  een	  Pizza	  gegeten	  die	  
meer	  dan	  voortreffelijk	  was.	  Het	  leuke	  hieraan	  is	  dat	  de	  Pizzabakker	  geen	  Italiaan	  is	  maar	  een	  Hongaar.	  Nu	  
heeft	  hij	  ook	  weer	  Pizza’s	  voor	  ons	  gebakken,	  ook	  nu	  waren	  we	  weer	  verrukt	  over	  de	  fijne	  smaak.	  	  
Hier	  op	  de	  camping	  staan	  veel	  gezinnen	  met	  kinderen	  dat	  geeft	  een	  gezellige	  sfeer	  rond	  het	  restaurant.	  
Als	  besluit	  van	  deze	  dag	  drinken	  we	  nog	  een	  glaasje	  wodka	  bij	  Henny	  en	  Henk,	  ouderwets	  gezellig	  was	  dat.	  
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Ancona	  –Fano	  53	  km	  

	  
Onderweg	  bij	  Bologna.	  
	  
	  
	  
	  

	  
Op	  een	  camping.	  
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Zaterdag	  23	  juni	  2012.	  Fano-‐Dezenzano	  sul	  Garda,	  393	  km.	  
Vertrek:	  8.45.	  Aankomst:	  14.10.	  Zon,	  22-‐27.	  Brandstof:	  47	  liter	  €	  85,-‐,.	  Camping	  San	  Francesco,	  Dezenzano	  
sul	  Garda.	  
Het	  eerste	  wat	  het	  vermelden	  waard	  is	  was	  dat	  Henk	  en	  Henny	  naar	  Fano	  gingen	  waar	  een	  nieuwe	  band	  
besteld	  was	  voor	  hen.	  Later	  bleek	  dat	  het	  opgegeven	  adres	  wel	  bestond	  in	  Fano	  maar	  dat	  de	  garage	  in	  
Ancona	  stond	  en	  foutje	  van	  de	  Alarmcentrale.	  Ze	  hebben	  toen	  in	  een	  garage	  die	  ze	  gezien	  hadden	  op	  de	  
heen	  reis	  een	  band	  gekocht.	  
Toen	  we	  vanmorgen	  vertrokken	  moesten	  we	  eerst	  gaan	  tanken.	  Niet	  ver	  van	  de	  camping	  was	  een	  
tankstation	  maar	  helaas	  daar	  waren	  problemen	  met	  de	  zelfbedieningsstations	  de	  pinautomaat	  werkte	  
niet.	  Bij	  tweede	  was	  het	  precies	  net	  zo.	  Dus	  was	  het	  doorrijden	  door	  deze	  dorpen	  van	  lintbebouwing.	  Aan	  
de	  linkerkant	  van	  de	  weg	  was	  daar	  een	  benzinestation	  met	  bediening	  in	  bedrijf.	  Een	  uitermate	  vriendelijke	  
man	  heeft	  ons	  geholpen.	  Hierna	  was	  over	  de	  snelwegen	  maar	  de	  volgende	  camping.	  	  
Rustig	  rijdend	  over	  de	  goede	  wegen	  van	  het	  mooie	  land	  Italië.	  Niet	  gehinderd	  door	  files	  of	  andere	  modern	  
leed	  op	  de	  snelwegen	  van	  de	  eenentwintigste	  eeuw.	  Dit	  was	  wel	  het	  geval	  op	  de	  tegengestelde	  rijrichting	  
daar	  was	  een	  file	  van	  60	  km	  bij	  Bologna,	  wij	  konden	  rustig	  doorrijden.	  Met	  stomme	  verbazing	  hebben	  
gekeken	  naar	  de	  lengte	  van	  dit	  verkeersinfarct.	  Want	  een	  verkeersinfarct	  dat	  moet	  het	  zijn.	  	  
De	  gehele	  dag	  was	  het	  warm	  en	  benauwd	  toen	  we	  dichter	  in	  de	  buurt	  van	  het	  Gardameer	  kwamen	  zagen	  
we	  een	  enorme	  onweersbui	  boven	  de	  Alpen	  hangen.	  Het	  duurde	  dan	  ook	  niet	  lang	  nadat	  we	  ons	  hadden	  
geïnstalleerd	  op	  de	  camping	  of	  de	  bui	  brak	  los.	  Het	  begon	  met	  veel	  wind	  wat	  een	  spectaculair	  gezicht	  was	  
op	  het	  meer.	  De	  golven	  die	  spatten	  uit	  elkaar	  op	  de	  rotsen	  van	  de	  kust,	  echt	  mooi	  om	  te	  zien.	  Het	  mooiste	  
wat	  er	  te	  zien	  was,	  was	  toen	  de	  zon	  hier	  en	  daar	  weer	  door	  de	  wolken	  brak.	  Zeker	  was	  dat	  het	  geval	  aan	  
de	  overkant	  van	  het	  Gardameer.	  	  
Aan	  het	  begin	  van	  de	  avond	  hebben	  we	  onze	  afscheidsdiner	  gehad	  onder	  leiding	  van	  Camiel	  die	  maakte	  er	  
met	  hulp	  van	  velen	  een	  gezellig	  boel	  van	  aan	  de	  ene	  kant	  was	  er	  blijdschap	  dat	  de	  reis	  afgelopen	  is	  en	  aan	  
de	  andere	  kant	  zullen	  we	  onze	  reisgenoten	  missen.	  
Na	  dat	  we	  elkaar	  een	  hand	  hadden	  gedrukt	  zijn	  nog	  even	  gaan	  zitten	  napraten	  voor	  de	  caravan	  van	  Henny	  
en	  Henk	  samen	  met	  single	  Joop,	  onder	  het	  genot	  van	  een,	  wat	  kan	  het	  anders	  zijn,	  een	  KGB'tje	  Wodka!	  
Tijdens	  het	  diner	  was	  er	  nog	  een	  bijzondere	  bijdrage	  van	  Wil:	  
	  

Sprookje	  van	  de	  Prinses	  van	  Anatolië	  
	  

Er	  was	  eens	  een	  heel	  mooi	  meisje,	  een	  Prinsesje,	  zij	  heette	  Ömür.	  
Haar	  vader	  was	  heel	  rijk	  en	  machtig:	  Hij	  was	  de	  Sultan	  van	  Groot-‐Anatolië.	  
Zij	  woonden	  in	  een	  héél	  groot	  kasteel	  in	  de	  hoofdstad	  Konya.	  
	  

Het	  Prinsesje	  had	  een	  heerlijk	  leven;	  zij	  had	  alles	  wat	  haar	  hartje	  begeerde.	  Zij	  had	  heel	  veel	  vriendjes	  en	  
vriendinnetjes,	  iedereen	  wilde	  graag	  met	  haar	  spelen.	  
En	  zij	  kreeg	  het	  allerlekkerste	  eten:	  Kikkererwtensoep,	  lamskoteletjes	  en	  altijd	  Turks	  fruit	  toe.	  
	  

Er	  was	  een	  hele	  grote	  Kerevansaray	  in	  de	  stad,	  die	  leek	  ook	  wel	  op	  een	  kasteel,	  er	  kwamen	  kooplui	  op	  kamelen	  van	  
heinde	  en	  verre	  naar	  de	  Kerevansaray.	  
Het	  Prinsesje	  ging	  er	  graag	  naar	  toe.	  Het	  was	  er	  altijd	  heel	  druk	  en	  liepen	  allerlei	  mensen	  rond	  uit	  vreemde	  
Landen.	  
	  

Sommigen	  hadden	  ook	  een	  andere	  huidskleur,	  mooie	  donkere	  ogen	  en	  prachtige	  kleding.	  
Toen	  ons	  Prinsesje	  een	  knappe	  Prinses	  geworden	  was,	  Werd	  zij	  verliefd	  op	  één	  van	  die	  exotische	  kamelendrijvers.	  
Heimelijk	  ontmoetten	  zij	  elkaar	  in	  de	  bossen	  achter	  de	  Kerevansaray.	  
	  

Papa,	  zei	  de	  Prinses	  tegen	  de	  Sultan,	  ik	  wil	  trouwen	  met	  Li	  Yung	  Hai	  uit	  Mantsoerije.	  
Daar	  komt	  niets	  van	  in	  sprak	  de	  Sultan,	  ik	  heb	  beslist	  dat	  jij	  gaat	  trouwen	  met	  Ahmed,	  de	  zoon	  van	  de	  Syrische	  koning	  
Abdullah.	  Nee,	  zei	  de	  Prinses,	  ik	  trouw	  met	  Li	  Yung	  Hai!!	  
	  

Verdwijn	  uit	  mijn	  ogen:	  Jij	  trouwt	  met	  Ahmed!	  Basta,	  Basta,	  Basta!!	  
Nou,	  zei	  de	  Prinses,	  dat	  wordt	  een	  beetje	  moeilijk:	  Ik	  ben	  zwanger.	  Toen	  werd	  de	  Sultan	  vreselijk	  boos:	  
Prinses	  Ömür,	  	  ik	  verban	  je	  naar	  de	  aller	  verste	  uithoek	  van	  mijn	  rijk,	  ver	  over	  de	  Bosporus.	  
	  

Daar	  is	  een	  kleine	  Kerevansaray,	  daar	  ga	  je	  maar	  wonen	  met	  die	  Fu	  Yung	  Hai	  of	  hoe	  die	  ook	  heet:	  Ik	  wil	  je	  nooit	  meer	  
zien!!	  
Maar	  Li	  Yung	  Hai	  had	  helemaal	  geen	  zin	  om	  in	  zo’n	  uithoek	  te	  wonen.	  Hij	  wilde	  kamelen	  blijven	  drijven!	  
	  

En	  zo	  sleet	  onze	  Prinses	  in	  eenzaamheid	  haar	  dagen	  in	  de	  Kerevansaray.	  Zij	  werd	  een	  vreemde	  boze	  vrouw,	  zij	  liep	  er	  
heel	  onverzorgd	  bij.	  
Toen	  er	  steeds	  meer	  Toeristen	  kwamen	  verbouwde	  zij	  de	  Kerevansaray	  tot	  camping	  Ömür.	  
	  

En	  alle	  mensen	  die	  met	  de	  ANWB	  	  naar	  Turkije	  gaan,	  kennen	  haar	  als:	  DE	  HEKS	  VAN	  EDIRNE!!	  
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Zaterdag	  23	  juni	  2012.	  Fano-‐Dezenzano	  sul	  Garda,	  393	  km.

	  
Storm	  op	  het	  Gardameer	  
	  
	  
	  

	  
Gezicht	  op	  Simioni.	  
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Zaterdag	  23	  juni	  2012.	  Fano-‐Dezenzano	  sul	  Garda,	  393	  km	  

	  
Foto	  van	  de	  bergen	  aan	  de	  andere	  zijde	  van	  het	  meer	  in	  de	  regen.	  
	  
	  
	  
	  

	  
Twee	  minuten	  later,	  met	  de	  zon	  op	  de	  bergen	  en	  dorpje	  
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Zaterdag	  23	  juni	  2012.	  Fano-‐Dezenzano	  sul	  Garda,	  393	  km	  

	  
De	  reisgenoten	  klaar	  voor	  het	  afscheidsdiner.	  

	  
De	  reisgenoten	  aan	  de	  dis.	  

	  	  	  	   	  	  	  
Wil,	  de	  techneut,	  draagt	  	  een	  sprookje	  voor	  uit	  eigen	  werk.	  	  	  De	  ceremoniemeester.	  
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Zondag	  24	  juni	  2012.	  Dezenzano	  sul	  Garda-‐Wertach	  D.	  406	  km	  
Vertrek:	  8.15,	  aankomst:	  15.05.	  Zon/bewolkt	  22-‐21	  gr.	  Brandstof:	  39	  liter,	  €	  71,30,	  Grüntensee-‐Camping,	  €	  
19,30.	  
In	  alle	  rust	  zijn	  we	  vanmorgen	  vertrokken,	  uitgezwaaid	  door	  veel	  van	  onze	  reisgenoten	  en	  de	  vier	  mensen	  
van	  de	  leiding.	  Maar	  snel	  weg	  komen	  lukte	  niet,	  Marga	  moest	  lang	  wachten	  in	  de	  winkel	  voor	  brood	  en	  
kassa.	  Het	  volgende	  nadat	  we	  de	  camping	  hadden	  verlaten	  was	  onze	  zoektocht	  naar	  een	  benzinestation.	  
Toen	  we	  de	  camping	  hadden	  verlaten	  zijn	  we	  gelijk	  onze	  zoektocht	  begonnen,	  het	  was	  straatje	  in	  rijden	  en	  
straatje	  uitrijden	  en	  geen	  tankstation.	  Goede	  raad	  was	  duur,	  tot	  we	  op	  het	  idee	  kwamen	  om	  richting	  
autosnelweg	  te	  gaan	  en	  dan	  kijken	  of	  we	  er	  daar	  een	  kunnen	  vinden.	  Dit	  is	  ons	  binnen	  tien	  kilometer	  
gelukt,	  we	  waren	  opgelucht	  de	  tank	  was	  dan	  ook	  bijna	  leeg.	  
Ten	  noorden	  van	  Verona	  bereikten	  we	  de	  autosnelweg	  richting	  de	  Brennerpas.	  Het	  verkeer	  was	  in	  het	  
begin	  tamelijk	  druk	  maar	  we	  konden	  goed	  doorrijden.	  Ondertussen	  hadden	  we	  prachtige	  uitzichten	  op	  de	  
terrassen	  van	  de	  wijngaarden	  tegen	  de	  bergen,	  vooral	  door	  de	  stand	  van	  de	  zon.	  Naarmate	  we	  meer	  
richting	  de	  Alpen	  vorderden	  werd	  langzaam	  maar	  zeker	  behoorlijk	  druk	  in	  het	  verkeer.	  We	  zijn	  wel	  wat	  
gewend	  aan	  het	  hectische	  verkeer	  van	  Italië	  maar	  echt	  uitkijken	  was	  het	  ten	  noorden	  van	  de	  afslag	  bij	  
Bolzano-‐Noord.	  	  
We	  besloten	  toen	  we	  op	  de	  Brennerpas	  reden	  een	  parkeerplaats	  te	  zoeken	  om	  koffie	  te	  drinken.	  We	  
hebben	  in	  alle	  hoekjes	  en	  gaatjes	  op	  het	  parkeerterrein	  gekeken	  om	  een	  plek	  te	  vinden	  waar	  we	  konden	  
parkeren.	  De	  parkeerplaatsen	  stonden	  overvol	  met	  vrachtwagens	  die	  op	  zondag	  in	  Italië	  niet	  mogen	  
rijden.	  	  
Uiteindelijk	  moesten	  we	  nog	  een	  keer	  stoppen,	  op	  de	  Brennerpas,	  om	  Etienne	  de	  gelegenheid	  te	  geven	  
een	  tolvignet	  te	  kopen.	  We	  mogen	  stellen	  dat	  de	  reis	  tot	  dat	  moment	  echt	  gladjes	  was	  verlopen.	  Bij	  
Innsbruck	  gingen	  we	  in	  westelijke	  richting	  de	  Fernpas.	  De	  Fernpas	  reden	  we	  over	  met	  veel	  tegemoet	  
komend	  verkeer,	  er	  was	  daar	  goed	  te	  rijden.	  Het	  was	  zo	  nu	  en	  dan	  wel	  langzaam	  rijdend	  verkeer	  maar	  we	  
bleven	  rijden.	  
Voorbij	  de	  Lermoos	  tunnel	  zijn	  we	  naar	  een	  camping	  gaan	  zoeken.	  Die	  hebben	  we	  gezocht	  en	  gevonden	  
via	  ons	  navigatiesysteem,	  gemakkelijk	  was	  dat.	  We	  hebben	  hierdoor	  geen	  kilometer	  teveel	  gereden.	  We	  
kwamen	  aan	  bij	  een	  keurige	  camping	  gelegen	  aan	  een	  stuwmeertje.	  In	  de	  avond	  hebben	  we	  bij	  Cecile	  en	  
Etienne	  wat	  gedronken	  in	  de	  caravan.	  
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Zondag	  24	  juni	  2012.	  Dezenzano	  sul	  Garda-‐Wertach	  D.	  406	  km	  

	  
De	  Inn	  ten	  westen	  van	  Innsbruck.	  
	  
	  
	  
	  

	  
Auto	  op	  een	  parkeerplaats.	  	  
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Maandag	  25	  juni	  2012.	  Wertach-‐Knickhagen,	  536	  km.	  
Vertrek:	  8.30,	  aankomst:	  17.05.	  Regen/wind,	  13-‐18	  gr.	  Brandstof:	  67	  liter,	  €	  107,91.	  Camping:	  Fulda-‐
Freizeitcentrum,	  Fulda-‐tahl	  bij	  Kassel	  
In	  de	  loop	  van	  de	  nacht	  is	  het	  gaan	  regenen	  en	  niet	  zo	  zachtjes	  ook.	  Ik	  ben	  even	  op	  en	  neer	  gelopen	  naar	  
de	  receptie	  om	  brood	  te	  halen	  en	  ik	  had	  een	  kletsnatte	  jas	  aan.	  Bij	  het	  aankoppelen	  van	  de	  caravan	  aan	  de	  
auto	  dan	  moet	  je	  zo	  nu	  en	  dan	  voorover	  staan,	  de	  regen	  maakte	  mijn	  broek	  aan	  de	  achterkant	  kletsnat.	  
Echt	  het	  water	  kwam	  bij	  bakken	  uit	  de	  lucht.	  	  
We	  zijn	  naar	  de	  uitgang	  gereden	  en	  Marga	  is	  gaan	  afrekenen.	  Ik	  had	  de	  tijd	  om	  de	  ramen	  schoon	  te	  krijgen	  
aan	  de	  binnenkant	  met	  een	  raamtrekker	  en	  een	  doek.	  	  De	  kachel	  moest	  aan	  en	  de	  airco	  om	  maar	  zicht	  te	  
houden	  naar	  buiten.	  
Net	  als	  Etienne	  moest	  ik	  eerst	  tanken,	  ons	  eerste	  probleem	  was	  dat	  de	  weg	  naar	  Kempten	  binnendoor	  
was	  afgesloten,	  we	  zijn	  via	  de	  autobaan	  daarheen	  gereden.	  Redelijk	  dichtbij	  de	  autobaan	  was	  een	  
tankstation	  te	  vinden	  hier	  hebben	  we	  getankt	  en	  nog	  wat	  versnaperingen	  gekocht	  voor	  onderweg.	  
Ondanks	  dat	  het	  naar	  de	  afslag	  Ulm	  nog	  een	  heel	  eind	  was	  hebben	  we	  hier	  hartelijk	  afscheid	  genomen	  van	  
Cecile	  en	  Etienne,	  ze	  reden	  nog	  achter	  ons	  tot	  Ulm.	  We	  hebben	  als	  dank	  een	  heerlijke	  fles	  Champagne	  van	  
hun	  gekregen.	  	  
De	  reis	  in	  noordelijke	  richting	  verliep	  vrij	  rustig	  alleen	  tussen	  Fulda	  en	  Kassel	  was	  er	  behoorlijk	  veel	  
verkeer.	  Meer	  last	  hadden	  we	  van	  het	  weer	  met	  buien	  hadden	  we	  veel	  regen	  en	  wind	  onderweg,	  dat	  
maakte	  het	  rijden	  soms	  wat	  lastig.	  Slagregens	  en	  verkeer	  die	  gaan	  slecht	  samen,	  de	  snelheid	  ging	  er	  soms	  
volledig	  uit	  en	  dat	  op	  een	  Duitse	  autobaan.	  Daar	  minder	  snel	  rijden	  dan	  zestig	  kilometer	  per	  uur	  waren	  
een	  paar	  keer	  aan	  de	  orde.	  
De	  camping	  bij	  Fulda	  had	  middagpauze,	  daar	  wilden	  we	  niet	  op	  wachten	  en	  zijn	  door	  gereden.	  Via	  de	  
autonavigatie	  zochten	  we	  een	  andere	  camping,	  we	  kwamen	  uit	  bij	  een	  caravandealer	  in	  Fulda,	  dat	  was	  
niet	  de	  bedoeling.	  Onze	  keuze	  viel	  toen	  op	  een	  camping	  in	  de	  buurt	  van	  Kassel.	  
Deze	  camping	  ligt	  in	  een	  piepklein	  dorpje	  ruim	  10	  kilometer	  van	  Kassel.	  Op	  zich	  was	  dat	  niet	  erg	  helaas	  
was	  het	  spitsuur	  in	  Kassel,	  omdat	  er	  in	  de	  autofabriek	  van	  deze	  stad	  een	  wisseling	  van	  de	  continue	  
ploegendienst	  was.	  Dit	  maakt	  het	  rijden	  met	  een	  combinatie	  door	  de	  stad	  er	  niet	  gemakkelijker	  op.	  Onze	  
navigatiesysteem	  leidde	  ons	  keurig	  naar	  de	  door	  ons	  uitgezochte	  camping.	  Het	  stuk	  buiten	  de	  stad	  ging	  
over	  smalle	  weggetjes,	  die	  ook	  nog	  erg	  kronkelig	  waren.	  Een	  moderne	  brede	  caravan	  die	  zou	  weleens	  
moeite	  kunnen	  hebben	  om	  bij	  deze	  camping	  te	  komen.	  Uiteindelijk	  bereikten	  we	  de	  camping,	  niet	  lang	  
daarna	  begint	  het	  te	  regenen	  en	  hard	  ook.	  Het	  kleine	  riviertje	  achter	  ons	  werd	  van	  een	  stroompje	  een	  
stroom.	  Gelukkig	  leverde	  dit	  geen	  problemen	  op.	  We	  hebben	  de	  kachel	  aan	  gedaan	  en	  hebben	  ons	  goed	  
kunnen	  vermaken	  in	  de	  caravan.	  Terwijl	  de	  regen	  op	  het	  dak	  tikt,	  het	  was	  eerder	  roffelen,	  	  vallen	  wij	  in	  
een	  diepe	  slaap.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

195	  

Maandag	  25	  juni	  2012.	  Wertach-‐Knickhagen,	  536	  km.	  

	  
Marga	  drink	  een	  bakje	  koffie	  op	  parkeerplaats	  langs	  de	  autobaan.	  
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Dinsdag	  26	  juni	  2012.	  Knickhagen-‐Wierden,	  304	  km.	  
Vertrek:	  08.50,	  Aankomst:	  13.25.	  half	  bewolkt,	  14-‐22	  gr.	  Brandstof:	  40	  liter,	  €	  63,39.	  	  
Vanmorgen	  wilde	  ik	  de	  auto	  openen	  door	  op	  de	  autosleutel	  te	  drukken,	  maar	  er	  gebeurde	  niets.	  Gelijk	  
wist	  ik	  wat	  er	  aan	  de	  hand	  was,	  de	  accu	  was	  totaal	  leeg!	  Ik	  had	  gisteren	  de	  stekker	  van	  de	  caravan	  in	  de	  
auto	  laten	  zitten.	  Stom,	  ja	  je	  weet	  het	  maar	  helaas.	  Mijn	  gedachte	  was	  laat	  ik	  naar	  de	  campingbeheerster	  
gaan	  misschien	  weet	  die	  	  wel	  een	  oplossing.	  Deze	  gedachte	  bleek	  een	  goede	  gedachte	  te	  zijn	  want	  zij	  
hoorde	  mijn	  probleem	  en	  lachte	  en	  zei:	  “Bitte	  ein	  moment”.	  Ze	  liep	  weg	  en	  kwam	  terug	  met	  een	  
steekwagen	  met	  daarop	  een	  accu	  en	  twee	  stevige	  startkabels.	  Het	  probleem	  was	  gelijk	  weer	  over.	  	  Ik	  heb	  
haar	  hartelijk	  bedankt	  deze	  services	  was	  gratis.	  
Maar	  dan	  denk	  je	  zo	  dat	  hebben	  we	  gehad,	  dan	  dient	  het	  tweede	  probleem	  zich	  aan.	  Door	  de	  meer	  dan	  
overvloedige	  regen	  vannacht	  is	  het	  terrein	  spekglad	  geworden	  en	  wanneer	  ik	  wil	  wegrijden	  slipt	  de	  auto	  
en	  we	  komen	  geen	  centimeter	  verder.	  Ook	  hiervoor	  is	  een	  oplossing	  voor	  handen.	  We	  hebben	  immers	  
een	  lier	  voorop	  de	  caravan	  zitten.	  Het	  was	  niets	  anders	  dan	  de	  caravan	  loskoppelen	  van	  de	  auto,	  de	  auto	  
een	  stukje	  naar	  voren	  	  met	  de	  voorwielen	  op	  de	  weg	  de	  lier	  vastmaken	  aan	  de	  auto	  en	  lieren	  maar	  de	  
caravan	  kwam	  onberispelijk	  boven	  de	  knobbel	  van	  de	  trekhaak,	  geen	  enkel	  probleem.	  	  
Ons	  navigatiesysteem	  programmeren	  vandaag	  was	  een	  makkie,	  we	  hoefden	  alleen	  maar	  THUIS	  indrukken.	  
Dit	  hebben	  we	  gedaan	  en	  zijn	  via	  de	  kortste	  weg	  naar	  huis	  gereden.	  Het	  eerste	  stuk	  ging	  door	  het	  landelijk	  
gebied	  ten	  noorden	  van	  Kassel	  een	  mooi	  gebied.	  Ruim	  ten	  noorden	  van	  Kassel	  kwamen	  we	  op	  de	  
autobaan	  terecht.	  We	  hebben	  veel	  gezien	  het	  eerste	  stuk	  vandaag.	  De	  autobaan	  is	  andere	  koek	  we	  
kwamen	  gelijk	  bij	  het	  oprijden	  in	  een	  file	  van	  vrachtwagens	  terecht.	  Je	  weet	  wanneer	  je	  over	  deze	  
snelwegen	  rijdt	  je	  dit	  kan	  gebeuren.	  Ik	  heb	  mijn	  snelheid	  aangepast	  aan	  deze	  file	  en	  reed	  er	  rustig	  tussen	  
in.	  Op	  hellingen	  kon	  ik	  gemakkelijk	  inhalen	  om	  dan	  weer	  achter	  een	  andere	  vrachtwagen	  verder	  te	  rijden.	  
Deze	  reis	  was	  voor	  ons	  niet	  moeilijk	  want	  we	  kennen	  deze	  weg.	  Deze	  weg	  rijden	  we	  ook	  wanneer	  we	  naar	  
de	  wintersport	  rijden	  in	  Oostenrijk.	  	  
Zo	  rijden	  we	  stug	  door	  naar	  Hengelo	  waar	  onze	  oudste	  zoon	  en	  zijn	  vrouw	  en	  kinderen	  wonen	  om	  daar	  te	  
gaan	  lunchen.	  Hij	  heeft	  een	  heerlijk	  lunch	  voor	  ons	  bereid	  en	  hebben	  ons	  verhaal	  verteld	  van	  deze	  
enerverende	  vakantie.	  Jammer	  was	  dat	  onze	  schoondochter	  niet	  thuis	  was,	  later	  vertelde	  ze	  dat	  toen	  wij	  
net	  waren	  weggereden	  zij	  thuis	  kwam.	  Helaas	  we	  hebben	  haar	  niet	  gezien.	  
De	  laatste	  vijfentwintig	  kilometer	  duren	  altijd	  het	  lang,	  vandaag	  ook.	  Verschrikkelijk	  wat	  is	  dat	  een	  eind	  
om	  van	  Hengelo	  naar	  Wierden	  te	  komen,	  zeiden	  we	  tegen	  elkaar.	  Tussen	  Almelo	  en	  Wierden	  hebben	  we	  
berekend	  dat	  we	  deze	  vakantie	  8683	  kilometer	  hebben	  gereden.	  
Blij	  en	  zeer	  voldaan	  hebben	  nog	  wat	  zitten	  na	  te	  praten	  in	  de	  auto.	  Toen	  we	  stil	  stonden	  bij	  ons	  huis	  was	  
er	  een	  einde	  gekomen	  aan	  deze	  mooie	  Turkije	  reis.	  
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DE	  REIS	  IN	  CIJFERS
	  

	  
AFSTAND	  
Beginstand	  121.648	  
Eindstand	  	  	  130.331	  
	  	  	  	  	  	  	  Totaal	  gereden:	  8.683	  kilometer	  
	  
BRANDSTOF	  
Benzinekosten:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  €	  	  1472,18	  
Liters:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  856	  
Gemiddelde	  prijs	  p/l	  	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,72	  
Gemiddeld	  verbruik:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10,1	  
Verbruikte	  benzine:	  Euro	  95	  

	  
	  
DANKWOORD	  
	  
Verschillende	  van	  onze	  reisgenoten	  hebben	  ons	  op	  de	  een	  of	  andere	  manier	  geholpen	  met	  dit	  boek.	  Wij	  
danken	  hen	  hier	  hartelijk	  voor.	  
Onze	  speciale	  dank	  gaat	  uit	  naar	  Henny	  en	  Henk	  Heringa	  voor	  de	  hulp	  bij	  het	  corrigeren	  van	  dit	  boek.	  
	  
Marge	  en	  Tjabering	  Stek	  

	  
	  
UITGAVE	  
	  
Dit	  is	  een	  niet	  commerciële	  uitgave.	  
Oplage:	  2	  

	  
	  
©	  Copyrigt	  2012	  
	  
Alle	  rechten	  van	  deze	  uitgave	  zijn	  van	  T.	  Stek,	  Wierden.	  NL.	  
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