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Saint Paul Trail 
 
 
 

 

Aziz Paulos Yolu 
 

“Paul and Barnabas left Perga and arrived in Antioch, a city near Pisidia. On the  
day of worship they went into the synagogue and sat down”. Acts 13 v 14. 

 
Na de Lycian Way in 2009 wilde ik opnieuw op stap in Turkije. Ik trok 6 weken vakantie uit om de 
Saint Paul Trail gedurende 5 weken te verkennen. Ik wilde in de sporen treden van apostel Paulus 
die door de Romeinse provincies Pamphylia en Pisidia meerdere reizen ondernam om er het geloof 
te verkondigen. In mijn planning had ik enkele rustdagen voorzien en de 6de week als reserve 
wilde ik maar al te graag doorbrengen in de omgeving van Fethiye. Na de vorige ‘luxe’ 
wandelvakanties op Corfu en in Zuid-Frankrijk wilde ik opnieuw ver weg van het massatoerisme 
genieten van de gewone mensen en de overweldigende natuur overgoten met een vleugje cultuur. 
Terug op stap naar de eenvoud, het alleen zijn in een weidse omgeving…herboren worden. Ik wilde 
ook uittesten of de SPT kon bewandeld worden zonder tent.  
 

zaterdag 14/04/2012 AKSU KURSUNSLU 21,5 km – 05:00 u 

 
Voor de landing in Antalya meldt de boordcommandant dat de temperatuur rond de 20° bedraagt 
en dat er regenbuien zijn. Na de landing is het tweemaal aanschuiven, eerst voor het visum en 
daarna voor de pascontrole. Sommige ‘bruin’ toeristen hebben de luchthaven nog niet verlaten en 
beginnen al te zagen over het weer. Wanneer ik het luchthavengebouw buiten stap is de hemel 
licht bewolkt. Ik stap noordwaarts naar de D400 waar ik een bus neem naar Aksu om er 
onmiddellijk de SPT te starten. Rond de middag ben ik er al en na wat aankopen in een winkel eet 
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ik een pide (Turkse pizza) en een salade in een 
lokaal restaurant. Ik ontmoet er drie Turkse 
backpackers uit Istanbul die een week langs de 
SPT naar Adada willen. Dichtbij Aksu ligt de 
antieke site Perge. Het antieke theater is dicht 
voor restauratiewerken. Ik bewonder het mooie 
stadium dat indertijd aan 12.000 toeschouwers 
plaats kon bieden en één van de best bewaarde 
is uit de oudheid. Het meet 234 m op 34 m. De 
andere ruïnes van de site bezoek ik niet omdat 
ik geen zin heb en verder wil. De drie Turkse 
trekkers komen er ook aan maar staan al volop 
te liften. Ik maak al vlug kennis met de Turkse 
gastvrijheid wanneer landarbeiders langs de 
weg me spontaan uitnodigen tot de çay (thee) 
en allerlei zoetigheden aanbieden. Rechts langs 
de weg liggen hoog bovenop de Acropolis ruïnes. 
Wat verder passeer ik links enkele bogen van 
het oude aquaduct. In het nationale park van 
Kursunlu zijn de markeringen niet duidelijk en 
loop ik verkeerd. Na de ontmoeting met enkele 

grote honden keer ik terug op mijn stappen om 
via de asfaltweg de Kursunlu (=lood) 
watervallen op te zoeken. Nabij de ingang tot 
het natuurpark begint het zachtjes te regenen 
waardoor ik doorstap naar Gizli Vadi Restorant 
Kamping om daar mijn bagage achter te laten. 
Aan de bar van de camping word ik verwelkomd 
met koffie. Op een bordje wordt me lekker 
mals lamsvlees van de barbecue 
voorgeschoteld. Ik mag overal mijn tent 
plaatsen doch vraag of ik binnen kan 
overnachten gezien ik morgen niet op stap wil 
met een kletsnatte tent. Voor morgen zijn de 
weersvoorspellingen weinig rooskleurig. De 
ganse dag zou het fel regenen. Een man aan de 
bar belooft voor een oplossing te zorgen. 
Daarna ga ik op stap naar de nabijgelegen 
Kursunlu watervallen. Het is een mooi 
natuurpark waar ik toegangsgeld moet betalen. 
Er zijn echter geen andere bezoekers en ik 
kan er rustig rondwandelen. Nadien ga ik terug 
naar de camping waar ik de nacht kan 
doorbrengen in een bijgebouw dat bij slecht 
weer als restaurant gebruikt wordt. Er staan  
enkele zetels, tafels en stoelen en een houtkachel verspreidt een aangename warmte. Voor het 
genot van een lekkere maaltijd trakteert iemand van het gezelschap me op een raki. Ik reken af 
en ga naar bed (zetel). Tijdens de nacht onweert het hevig en valt de regen met bakken uit de 
lucht. 
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zondag 15/04/2012 KURSUNLU AKCAPINAR 24,5 km – 05:00 u 

 
Wanneer ik opsta is de camping stil en verlaten. Het regent niet doch in de lucht hangt een licht 
dreigend grijs wolkendek. Ik haal een fles water en een blik fruitsap uit de koelkast en laat wat 
kleingeld na. Mijn ontbijt bestaat uit wat brood, chocolade en fruitsap. Nadien pak ik in en ga op 
stap kort na 8. De SPT volgt een eentonige asfaltweg doch ik kan af en toe parallelle paden door 
het bos nemen. Nabij een moskee verfris ik me en tank vers water. Links van de weg ligt een 
market waar ik proviand kan kopen. De zon breekt door de wolken en verdrijft het grijs. De 
uitbater en zijn zoon starten met het ontbijt op het terras en ik word spontaan tot de çay 
uitgenodigd. Uiteindelijk eet ik met hen mee. Wanneer ik wil betalen voor het ontbijt mag ik dit 
niet. Ik trek verder langs rustige wegen naar Güloluk, een gehucht waar ik rond de middag onder 
dreigende wolken de regulator over de rivier bereik. De zon komt er door en het blijft droog. Ik 
bekijk de oversteek en zie een sterke stroming met bruin water, het gevolg van de zware 
regenval van de voorbije nacht. Ik aarzel en neem de tijd voor een middagmaal. Na anderhalf uur 
talmen besef ik dat ik de oversteek moet wagen. Er is geen andere weg om de overzijde van de 
rivier te bereiken. Over een betonnen boord met een breedte van 60 cm kan ik de overtocht 
maken. Ik doe mijn bergschoenen en kousen uit en hang deze rond mijn nek. Via een metalen 
ladder daal ik een vijftal meter af naar het wateroppervlak. Een boom ligt op de betonnen band 
en na het aftasten met mijn voeten vind ik de plaats waar ik kan stappen. Ik sta tot kniehoogte in 
het bruine sop waardoor ik niet kan zien waar de betonnen strook ligt. Er is een sterke stroming, 
vuil en takken en een af en toe gladde ondergrond hinderen me bij mijn oversteek. Als een 
balkdanser stap ik heel voorzichtig rechtdoor. Uiteindelijk bereik ik veilig en wel de overkant. 
Over 200 m doe ik 20 minuten waardoor ik opnieuw de limiet niet haal voor de OS in Londen. Aan 
de overzijde neem ik alle tijd om mijn schoenen terug aan te doen. Ik stap verder en zoek naar 
de tekens van SPT. Nabij de woning van de bewaker van de regulator wil een jongen van een jaar 
of 12 me de weg wijzen tegen betaling. Uiteindelijk geef ik hem wat geld en leidt hij me naar de 
juiste tekens en doorwaadplaats van de rivier. Weer schoenen en kousen uit. Aan de overzijde 
volg ik een weg die me leidt door en langs sinaasappelboomgaarden en betonnen irrigatie-
kanaaltjes. Na een nieuwe oversteek van de rivier biedt een plukker in een boomgaard me enkele 
sinaasappelen aan. Daarna klim ik via een steile weg naar Akçapinar. Ik vlei me neer op het terras 
van het theehuis. In het Duits word ik door een 70-jarige man aangesproken die vroeger 11 jaar 
gewerkt heeft bij Opel in Frankfurt. Hij verzekert me dat ik zal kunnen slapen in het gasthuis 
(misafir evi) van het dorp. Hij vergezelt me naar een soort feestzaal zonder douches en water 
waar ik kan overnachten. Het is er heel stoffig door de betonnen constructie van het gebouw. In 
het aanpalende dorpswinkeltje kan ik mijn proviand aanvullen. In het winkeltje staren enkele 
mannen naar de TV waar ze met veel enthousiasme een Turks worsteltornooi volgen. Vandaag 
heeft het geen druppel geregend ondanks de voorspellingen. 
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maandag 16/04/2012 AKCAPINAR KOZAN 12,8 km – 03:15 u 

 
’s Morgens is de zon van de partij en ik stap lange tijd langs de oevers van de Uçansu rivier. 
Diverse malen moet ik van oever veranderen doch daarbij hoeven de schoenen helemaal niet uit. 
Ik ben van plan om ’s middags te genieten van een gebakken vis in het restaurant nabij de 
watervallen van Uçan (vliegend) I. Rond 11 u ben ik er al en de waterval stort haar zuiver water in 
een groenblauwe poel. Ik ben er alleen met uitzondering van arbeiders die onderhoudswerken 
uitvoeren in en rond het restaurant dat pas binnen een 10-tal dagen zijn deuren opnieuw opent. 
Achter het gebouw start voor het eerst een smal pad steil omhoog. De middaghitte hamert erop 
los. Ik kom voor het eerst terecht in een natuur waarvoor ik naar Turkije kom. Ik passeer de 
Uçan II watervallen en trek verder langs de loop van een klein riviertje en kom terecht in een 
schat van een dorp: Kozan. Ik zoek tevergeefs naar de merktekens van de SPT door het dorp en 
in het aangrenzende woud schrik ik me rot als een grote hond me vanaf 10 meter tussen de 
bomen gadeslaat. Ik ben opgelucht als ik zie dat het dier meer schrik heeft van mij dan 
omgekeerd. Uiteindelijk bel ik naar Pednelissos restaurant en word wat later opgepikt met de 
auto. Süleyman is een onderwijzer met pensioen en samen met zijn echtgenote baat hij het 
restaurant/pension uit. Zoals het Turken past word ik onthaald met diverse soorten lekkere 
thee. Het pension ligt vredig aan de voet van de rots Bodrumkaya die de ruïnes van Pednelissos 
herbergt. Mijn vismaaltijd vervang ik door gele biefstukken (omelet). Op het domein ligt een 
grote hond aan de ketting. Het is een lief beest dat zelfs pootjes geeft en ’s nachts instaat voor 
de bewaking van het pluimvee tegen allerhande ongedierte. Süleyman is een liefhebber van 
sierkippen en vechthanen. Hij weet dat in bepaalde delen van België hanengevechten 
plaatsgrijpen en hij vraagt me of ik hem eieren kan bezorgen. ’s Avonds eet ik samen met 
Süleyman en trek vroeg naar bed. Vandaag was het een eerder korte etappe. Een heerlijke tocht 
door een ruige en bergachtige omgeving in een stralende zon. 
 

 
 

 
 

dinsdag 17/04/2012 KOZAN BOZDOGAN 13,8 km – 06:00 u 

 
Tijdens het ontbijt voel ik me wat op mijn ongemak want ik kan nergens mijn buff vinden. Na mijn 
zweethanddoekje is dit het tweede attribuut dat ik op korte tijd verlies. Van Süleymans 
echtgenote krijg ik een kleurrijke hoofddoek die me bij momenten tegen de zon zal beschermen. 



 SAINT PAUL TRAIL – TURKIJE 14-04 tem 25-05-2012 – DEGRYSE Ivan 5 
 

Bij het ontbijt geeft Süleyman me een privéoptreden met zijn gitaar en mooi gezang. Hij blijkt 
ook een begenadigd tekenaar want voor mijn vertrek tekent hij uit de losse hand een schitterend 
plan van de ligging van de antieke site Pednelissos op een blaadje. Süleyman vergezelt en toont 
me de weg die rechtstreeks naar de site loopt waar ik opnieuw de draad van de SPT zal kunnen 
opnemen. In een vroege ochtendzon klim ik gestadig naar de flank van de rotskegel en kom 
terecht op een groene vlakte waar de resten van Pednelissos verspreid liggen. Ik geniet van het 
lijnenspel van de keurig gestapelde blokken van de muren van de Zuidpoort. Het getekende plan 
laat me toe gemakkelijk de gebeeldhouwde afbeelding van ‘Apollo’ uit de 4de eeuw BC te vinden. 
Via een pad verlaat ik langs de noordelijke poort en enkele waterputten de site om in zigzag af te 
dalen naar een asfaltweg. Nabij een boerderij met bron onder een dikke plataan vind ik fris 
water. Na een rustpauze trek ik verder langs de stijgende asfaltweg en besef dat ik weeral te 
ver ben gestapt. Ik keer terug op mijn stappen en vind gemakkelijk de SPT naar Belen. Het is 
heerlijk wandelen naar dit kleine deels verlaten gehucht waar een lint van stenen huisjes 
verspreid over de bergkam ligt. Mehmet en zijn moeder nodigen me uit tot de thee. Via smalle 
rots- en brede bospaden trek ik verder. Ik nader de waterput van een woning doch dit blijkt niet 
naar de zin van een uit zijn slaap gewekte hond. De grommende, grote kolos komt naar me toe 
gevlogen. Ik heb mijn dazer bij de hand en met de staart tussen de benen druipt hij af. Ik stap 
verder en geniet van het frisse water van een bron langs de weg. Ik zoek naar een kampeerplaats 
om mijn tent neer te zetten en vergaap me aan de prachtige natuur waardoor ik uiteraard weer 
verkeerd loop en via een brede aardeweg de eerste huizen van Bozdogan bereik. Vier blaffende 
loslopende honden melden mijn aanwezigheid. Tot mijn opluchting komt een man naar me toe en 
nodigt me uit in zijn huis om thee te drinken. Ik doe mijn schoenen uit en volg de man naar het 
terras aan de achterzijde van de woning. Ik vlei me neer op een stoel en geniet van het 
schitterende uitzicht over het dal en de bergen. Buiten thee brengt een jong meisje me tevens 
een schaal met brood (yufka ekmek), tomaten, komkommer, olijven en jam. Daarna komen appelen 
en amandelen aan de beurt. Ondanks de taalbarrière proberen we een gesprek op te bouwen. Ik 
voel me goed op het terras met zijn uitzicht en heb niet veel zin om verder te stappen. Ik ben al 
6 uur onderweg en het is al na 15 u. Met mijn beperkt Turks probeer ik de man te vragen of ik in 
zijn woning de nacht kan doorbrengen. Mijn beperkt Turks: yemek (eten) – oda (kamer) en 
kahvalti (ontbijt) blijkt verstaanbaar en werpt vruchten af. Mijn gastheer Tasin stemt toe 
(tamam-OK). Pas na zijn antwoord verneem ik dat de man 9 kinderen heeft en ik heb al spijt van 
mijn vraag omdat ik besef dat ze met zijn elven in de woning moeten overnachten. Zijn 
echtgenote komt de kamer binnen en wenst me hosgeldeniz (welkom) en verlaat opnieuw de 
kamer. Ik geniet van het avondmaal in gezelschap van Tasin met zijn oudste zoon. Daarna wordt 
de thee geserveerd en nadien worden matrassen op de vloer gelegd en hoofdkussens en 
dekbedden worden bovengehaald. Vooraleer ik met Tasin de nacht doorbreng in de woonkamer 
geniet ik van een mooie zonsondergang. Het was een mooie zonnige dag waarbij talrijke 
hagedissen voor mijn voeten wegflitsen. Ik liep drie schildpadden tegen het lijf waarvan één 
siste waardoor ik een ogenblik dacht dat ik op een slang had getrapt. 
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woensdag 18/04/2012 BOZDOGAN ÖREN 15,4 km – 05:00 u 

 
Na het ontbijt neem ik afscheid van Tasin en trek verder langs de asfaltweg naar het dorpje 
Karatas om wat verder de SPT naar (Hazkizil)ören te volgen. Er komen lichte onweerswolken 
aandrijven doch het blijft droog. Na een omweg via asfaltwegen bereik ik uiteindelijk Karatas. Ik 
meen de donder te horen doch het zijn ontploffingen gevolgd door rotsverschuivingen in een 
hooggelegen steengroeve. Ik vind de SPT heel vlug terug om hem even vlug opnieuw te verliezen. 
Uiteindelijk valt dan toch een miezerige regen. Ik volg dan maar een asfaltweg naar 
(Hazkilzil)ören. In dit kleine bergdorp is geen winkel en het theehuis blijkt al geruime tijd 
gesloten. Het leegstaande schooltje waar trekkers eventueel terecht kunnen heeft geen enkel 
venster meer. In een hoekje met zitbanken nabij de moskee eet ik wat rond het middaguur. Af 
en toe steken felle windvlagen op alsof een storm op komst is doch kort daarop gaat de wind 
liggen. Midden het dorp nabij een bron stijgt de SPT via een smal rotspad tussen de huizen. 
Algauw verlaat ik het dorp en kom twee vrouwen tegen die vanuit de bergen afdalen met bossen 
takken op de rug. Ze verliezen hun glimlach niet en ik besef maar al te zeer hoe goed ik het heb 
ondanks mijn zware rugzak. Langs steile paden trek ik verder door een rotsachtig gebied. Meer 
en meer komen grijze wolken aangewaaid en die voorspellen weinig goeds. Onderweg passeer ik 
twee herdershutten doch ze lijken weinig bescherming te bieden in geval van noodweer. Ik trek 
verder door een steeds dikker wordende wolkenmassa. Nadat ik door enkele rotsmuren ben 
gestapt, bemerk ik links een hut waar rook uit de schoorsteen dwarrelt. Mijn ‘merhaba’ (hallo) 
krijgt onmiddellijk reactie. De deur van de hut gaat open en ik word naar binnen gewenkt. Een 
krakkemikkige houtkachel brandt er op volle kracht. Terwijl het weer buiten alsmaar guurder  

  
wordt en het stevig begint te regenen, warm ik me op aan de knetterende vlammen. In en rond de 
hut zorgt Ramazan met zijn zoon Emra voor hun geitenkudde. Thee wordt op de kachel 
klaargemaakt. De hete thee warmt me op en het gure weer buiten slaat na een tweetal uur om tot 
een zonnig bergtafereel. Wel staat nog een steeds een felle wind om je van het bergpad te 
blazen. Ondertussen had ik van Ramazan begrepen dat ik in de hut de nacht zou mogen 
doorbrengen. Via mijn beste Turks bestel ik voor morgen een ontbijt en wat proviand voor 
onderweg. Rond 18 uur lijken Ramazan en zijn zoon verdwenen. De zon heeft opnieuw plaats 
gemaakt voor dreigende wolken die de omgeving omgetoverd hebben tot een onheilspellende 
plaats. Ik ben nu blij dat ik na iets meer dan 15 km en 5 u stappen niet verder ben gegaan. Ik heb 
geen enkele ontvangst via mijn gsm. Ik sprokkel wat droog hout om de kachel nog enkele uren 
brandend te houden. Plots zie ik Ramazan terug met een grote zak op zijn schouder. Hij heeft 
grote stukken droog hout bij. Daarna neemt Ramazan afscheid. Ik mag blij zijn dat ik de nacht 
kan doorbrengen in de hut want dan begint het opnieuw te regenen. Nadien volgen onweersbuien 
vergezeld van bliksem en donder elkaar op. Ondanks de zware regenval blijft het kurkdroog in de 
hut. In een hok naast mij zitten diverse geiten met mekkerende jongen. Door mijn warme 
slaapzak en de gloeiende kachel lig ik te zweten. Ik laat de kachel uitdoven en ’s morgens slaag ik 
er vlot in om deze opnieuw aan de praat te krijgen. Ik zet water op om thee te maken doch 
voordat het water kookt, komt Ramazan toe en neemt deze taak van mij over. Hij heeft zoals 
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gevraagd brood (yufka ekmek) mee evenals kaas (peynir). We ontbijten samen en de rest krijg ik 
mee voor onderweg. Ik geef hem wat drinkgeld zodat hij tabak kan kopen om zijn sigaretten te 
rollen. 
 

donderdag 19/04/2012 ÖREN CANDIR 31,7 km – 13:00 u 

 
Buiten verdrijft de zon de laatste wolken en het belooft een schitterende dag te worden. Via 
smalle rotspaden bereik ik een bredere bosweg die ik lange tijd volg. De wandeling verveelt niet 
door de schitterende uitzichten. Aan mijn linkerzijde openen zich diverse panorama’s op het 
Karacaören meer en golvende berglandschappen. Rechts steile hellingen naar toppen die nog 
bedekt zijn met flarden sneeuw. In de omgeving is er geen enkel teken van bewoning. De brede 
weg is meestal onberijdbaar voor voertuigen omdat rotsblokken en puin de weg veelal versperren.  

 

Voorbij een bergpas volgt een zware afdaling 
naar het meer. Rond de middag rust ik uit op 
een houten bank nabij een heerlijk frisse bron. 
Het is een ideale plaats om een tent neer te 
zetten. Ik trek verder doch nabij een rivier 
met veel puin is het even zoeken naar de tekens 
van de SPT. Ik volg het traject van een rivier 
doch kort voor het gehucht Yildiz ben ik weer 
te enthousiast en verlies door eigen schuld de 
weg. Via het kompas van mijn gps kan ik mij 
duidelijk oriënteren en bereik uiteindelijk via  

een brede aardeweg een bron waar een ganse jeugdbeweging haar kamp kan neerzetten in het 
malse gras. Via een steile afdaling bereik ik het Karacaören meer. Juist voorbij Candir, een dorp 
met grote viskwekerijen en dito restaurants die nu gesloten zijn bij gebrek aan toeristen, loop ik 
een tweetal keer verkeerd. Uiteindelijk zit ik na het doorwaden van een rivier opnieuw op de trail 
om gedurende enkele kilometer rechts van de rivier een pad te volgen naar de Yazili Canyon. De 
doorwaarbare plaats naar de camping aan de overzijde is door de sterke stroming en hoge water- 
stand onmogelijk over te steken. Wat 
verderop ligt een houten brug waar ik via de 
andere oever naar de camping ‘Baysal Fish 
Farm and Restaurant’ kan stappen. Ik ben blij 
dat ik er ben want het is al avond. Ik ben moe 
en was 13 uur onderweg en mede door het 
mislopen heb ik 31,7 km in de benen. Op de 
camping maak ik kennis met twee 
jongemannen die beiden Becir heten. Eén 
ervan is de nieuwe uitbater van de camping. 
Ik ben de enige gast en ik mag overal mijn 
tent opslaan doch heb daartoe weinig zin. Ik 

 

vraag of er geen kamer ter beschikking is om de nacht door te brengen. Uiteindelijk kan ik 
terecht in een proper houten tuinhuis dat dienst doet als opbergruimte en moskee. Tijdens de 
vismaaltijd kom ik te weten dat er geen alcohol te verkrijgen is als gevolg van de strenge 
wetgeving van de regering. Ik moet glimlachen als wat later een auto arriveert bij het 
restaurant. Een ladderzatte Turk valt bijna letterlijk binnen. Het blijkt de eigenaar te zijn van 
een grote viskwekerij. Hij trakteert me op een fris blik Efes. In het houten huisje vind ik een 
propere matras en kruip na het avondmaal vroeg ik mijn slaapzak. Het geraas van de woeste rivier 
wiegt me in slaap. 
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vrijdag 20/04/2012 CANDIR SÜTCÜLER 16,9 km – 06:00 u 

 
Van Becir verneem ik dat er naast de SPT een nieuwe route (rood/blauw) is die de gevaarlijke 
plaatsen van de SPT mijdt maar zelf heeft hij die nieuwe route nog niet gestapt. Na afrekenen 
wordt me ook 6TL toegangsgeld tot de Yazili Canyon National Park gevraagd. Bij het ontwaken 
was er wat lichte bewolking maar als ik op stap ga, begint de zon aan een blauwe hemel te stralen. 
Ik steek de houten brug over de canyon over. Ik kom terecht op de antieke weg ‘King’s Road’. 
Deze koninklijke weg liep in antieke tijden dwars door de canyon en stak op diverse plaatsen de 
rivier over. Tot 100 jaar geleden werd de weg nog gebruikt tot de instorting van enkele bruggen. 
Griekse inscripties in de rotsen en een nis voor offergiften zijn daar de stille getuigen van. Werd 
ter mijner eer door de antieke Grieken een gedicht in de rotswand gebeiteld? Een gedicht ter 
verheerlijking van de reiziger. Ik wandel slechts korte tijd langs de loop van de rivier en sla al 
vlug een bospad in. Dat bospad wordt al vlug een smal paadje en gedurende een uur gaat het heel 
steil bergop. Ik ben blij dat het pad droog ligt en dat het niet regent. Op de hoge pas kom ik wat 
op adem en ben sprakeloos bij het zicht op de omgeving. Ik blijf maar stijgen en heb ogen tekort 
om de omgeving te bewonderen. Nabij een steenlawine verlaat ik de SPT om enkele moeilijke 
passages en een grot te mijden. Ik volg nu de nieuwe route (rood/blauw) die gemarkeerd werd 
door Ibrahim, de uitbater van hotel Karaçan in Sütçüler. Ook dit bergpad is smal en gaat heel 
stijl omhoog. Af en toe stop ik om even op adem te komen en dan neem ik rustig de tijd om de 
omringende natuur te bewonderen. Het is een spectaculair berglandschap dat me af en toe een 
 

 
 

blik laat werpen op het Karakaören meer in de diepte. Op de pas loop ik een eind door een ruw en 
stenig landschap met stekelige begroeiing. Via een flank bezaaid met ongelijke rotsplaten zwalk 
ik naar de verlaten nederzetting Curuk. Het dorp lijkt enkel bewoond door koeien en bij een huis 
zie ik een herdershond die geen interesse voor me heeft. Nabij het dorp vind ik de tekens van de 
SPT terug. Rond de middag geniet ik van de restjes van mijn proviand. De zon straalt, vogels 
fluiten en sedert deze morgen heb ik nog niemand ontmoet. Na het genot van een deugddoende 
rustpauze trek ik verder om via een kaldirim (oud pad) naar het dorp Yesildere af te dalen. Nabij 
de in de zon blakende moskee verhindert een nieuwe omheining me verdere doorgang langs de 
SPT. Volgens mijn gps heb ik er in 6 uur al bijna 17 km op zitten. Sütçüler ligt op slechts 3 
kilometer. Via een smalle asfaltweg verlaat ik Yesildere. Nabij de splitsing naar Sütçüler stopt 
een taxi naast mij en voor slechts 5 TL word ik een kwartier later afgezet bij Karacan Otel in 
Sütçüler waar ik via internet 3 nachten had geboekt. Ik word hartelijk ontvangen door Ibrahim 
Karacan en zijn echtgenote. Ik krijg thee aangeboden. Ibrahim is zelf een fervent wandelaar en 
heeft in de omgeving enkele lokale wandelingen uitgestippeld. De volgende twee dagen ben ik van 
plan ze te verkennen. Hij luistert naar mijn ervaringen langs de SPT vooraleer me mijn kamer te 
laten kiezen. Ik kies voor een propere kamer met gedeeld toilet en douche. Ik ben toch alleen op 
het verdiep. Ik installeer me en neem een lekkere douche. Een overdekte veranda aan de 
achterzijde van het hotel biedt een overweldigend zicht op een deel van de stad en de bergen in 
de omgeving. Na de douche en afgifte van mijn vuile was ga ik op verkenning in de stad. In het 
centrum zie ik oude huizen en nieuwe appartementen naast mekaar. Er zijn enkele winkels, een 
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theehuis en een bank. De Sefer Aga moskee dateert uit de 12de en de minaret uit de 16de eeuw. 
Na de verkenning van het stadje waar er niets te beleven valt, keer ik terug naar mijn hotel. Bij 
het genot van een Deens bier blader ik in enkele toeristische tijdschriften. Ibrahim peilt naar 
mijn plannen voor de volgende dagen en geniet van de foto’s die ik tot nu toe onderweg nam. Na 
een heerlijk avondmaal en een slaapmutsje kruip ik vroeg onder het dekbed. Tijdens het weekend 
zal ik lokale wandelwegen verkennen. 
  

 

 

 

 

zaterdag 21/04/2012 SÜTCÜLER 8,5 km – 03:00 u 

 
Ik heb lang geslapen want ik ben pas rond halfnegen wakker. Het is licht bewolkt doch het is 
duidelijk dat de zon de bovenhand zal halen. Ik neem alle tijd voor een uitgebreid ontbijt. Dan ga 
ik op boodschap om mijn lege proviandtas aan te vullen met gedroogd fruit, noten, chocolade, 
ayran (zure melk), volkorenkoekjes en brikjes fruitsap. Pas kort voor de middag ga ik op stap. 
Nabij het hotel volg ik de blauw/rode tekens. Deze leiden me via een smal Romeins pad naar een 
heuvel waar de resten van de oude Romeinse vesting Taskapi liggen. Buiten een deel van de 
toegangspoort en resten van de verdedigingsmuur valt niets meer te bezichtigen. Vanaf de 
antieke muren krijg ik een breed panoramisch zicht op de stad die tegen een berg aan schuurt. 
Wat verder sla ik nabij een splitsing linksaf om morgen de andere kant te verkennen. Ik volg de 
duidelijk aangebrachte tekens langs geitenpaden door een zonnebadende natuur. Onderweg zijn 
enkele bronnen met drinkbaar water. Ik daal af naar een wilde rivier die een kleine hydraulische 
centrale bedient. Ik neem alle tijd om een rustpauze in te lassen. Nadien verlaat ik Ibrahims pad 
om via de weg naar Sütçüler op zoek te gaan naar de SPT merktekens die ik gisteren onderweg in 
de taxi opmerkte. Nabij een brug knoop ik opnieuw aan met de SPT en maak een cirkelvormige 
beweging om te stijgen naar de stad die tegen een berghelling is gebouwd. Nabij de moskee 
geniet ik in de zon van een welverdiende thee. Diverse inwoners die me voorbijlopen 
beantwoorden mijn ‘merhaba’ met ‘hozgeldeniz’ (welkom). Na het genot van een korte wandeling 
ga ik douchen in het hotel. Bij een fris glas bier bereid ik de wandeling van morgen voor. Tevens 
bekijk ik de planning voor de volgende dagen en merk dat ik op schema zit. Van het bestaan van 
ruïnes van een byzantijnse burcht zoals beschreven in het boek van Kate Clow heeft Ibrahim 
geen weet. 
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zondag 22/04/2012 SÜTCÜLER 14,1 km – 06.30 u 

 
Reeds om 07.30 u vallen de eerste zonnestralen mijn kamer binnen. Net als gisteren belooft het 
opnieuw een warme dag te worden. De temperaturen liepen op een hoogte van 800 m op tot een 
goede 27°. Ik neem alle tijd voor een uitgebreid ontbijt. Daarna ga ik op zoek naar vergeten 
Romeinse paden. Iets na 9 ben ik al op stap naar Taskapi waar ik aan de splitsing rechts afsla. 
Iets verderop passeer ik een grot en kom terecht op een heerlijk rotspad dat langzaam omheen 
een heuvel slingert. Daarna stijg ik via smalle paden naar een beboste heuveltop vanwaar ik afdaal 
naar Kötüsivrisi, een nietig gehucht met een boerderij in een hoogvlakte. De merktekens van 
Ibrahim leiden me dwars door het erf van de boerderij. Ik kom een jonge herder tegen die een 
kleine kudde schapen hoedt. Langs een vlak pad doorheen een bergdecor trek ik verder en kom 
terecht op een oud Romeins voetpad. Ik ben waarschijnlijk één van de weinige buitenlandse 
toeristen die ooit over het pad gewandeld hebben. Langs het vernielde pad stap ik verder en volg 
een zeer pitte afdaling gehinderd door enorme rotsblokken. Ik moet handen en voeten gebruiken 
om veilig de poel van een bergriviertje te bereiken. Ik vind de merktekens niet meer tot ik mijn 
blik richt naar de overkant. Schoenen en kousen uit en broekspijpen afgeritst doorwaad ik op 
blote voeten het snelstromende water. Terwijl ik aan de overzijde mijn voeten laat drogen in de 
zon, neem ik mijn middagpauze. Nadien volgt een zware klim uit de stroombedding en via een 
beboste steile helling bezaaid met boomstronken en rotsblokken zoek ik naar merktekens, 
waarvan vele door het natuurgeweld weggeveegd zijn. Uiteindelijk vind ik na lang zoeken en op 
kompas enkele tekens terug bij een frisse bron en stijg dan verder naar de top van de heuvel om 
terecht te komen in het zomerdorp Curuk. Vandaar trek ik langs bekende paden naar Yesildere. 
Nabij de moskee rust ik uit in de schaduw en wacht tot Ibrabim me oppikt met zijn wagen.  
  

   
 

maandag 23/04/2012 SÜTCÜLER ADADA 14,6 km – 07:00 u 

 
Na afscheid van de sympathieke uitbaters zie ik bij het buitenkomen van het hotel mooi 
uitgedoste kinderen. Ik verneem dat het vandaag “Bayram” is of ‘feestdag van het kind’. Ik 
verlaat Sütçüler via de asfaltweg om een kleine kilometer verder de SPT naar rechts te nemen. 
Vandaag trek ik naar Adada wat één van de hoogtepunten langs de SPT moet worden. Volgens het 
boek van Kate Clow is het ook het eindpunt van deel 1. Langs een afwisseling van natuurpaden 
bereik ik een klein gehucht. Was ik deze morgen vroeg op weg, dan verlies ik nu een uur door uit 
overmoed weeral verkeerd te lopen. Ik volg een klimmend pad en blijf maar doorstappen tot ik 
besef dat ik geen tekens meer zie. Ik controleer mijn positie via de gps en zit inderdaad niet 
meer op de route. Door in een droge rivierbedding af te dalen vind ik opnieuw de markeringen van 
de SPT. Dankzij mijn gps kan ik mijn fouten rechttrekken. Rond de middag eet en rust ik uit nabij 
een platform met boom naast een moskee in het gehucht Posnar Mahalle. Ik kan mijn zweet 
afwassen aan een kraantje en geniet van het frisse water. Vogels zingen en schetteren door de 
blauwe lucht. Af en toe hoor ik een koekoek en tijdens de tocht vluchten talrijke eekhoorns de 
bomen in. Na de middag klim ik door een met rotsplaten bedekt gebied om nadien een kleine  
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vlakte met enkele gewassen te doorkruisen. Via een stenig smal 
pad volgt een felle klim naar een top. Tijdens de afdaling naar een 
groen dal zie ik links een betonnen weg kronkelen naar het 
bergdorp Sagrak. Ik daal verder af in de vlakte en passeer twee 
bronnen met fris drinkbaar water. Gezien de middaghitte nodigen 
ze met uit om even te rusten, het gezicht en armen te wassen en 
de grootste dorst te lessen. Vandaag toont de zon zich opnieuw  

 
van haar beste zijde en stijgen de temperaturen boven de 30°. In 
het groene dal is het leuk wandelen op het grastapijt. Kolossen 
van bomen staan her en der verspreid en strooien flarden 
schaduw over de omgeving. Dan zwenkt het brede graspad naar 
rechts tussen een arena van hoge rotswanden. Ik kom terecht op 
een eeuwenoud Romeins voetpad dat links tegen de heuvelwand 
naar boven klimt. Rechts ligt een met bomen bezaaide rotswand  

 
 

 

en een diepe afgrond waar een antieke begraafplaats zou liggen. 
De klim langs de Romeinse wandelweg, af en toe onderbroken ten 
gevolge van aardbevingen door de eeuwen heen, maakt een 
onuitwisbare indruk op mij. Na meer dan 2000 jaar wandel ik 
helemaal alleen in een heerlijke zon over lange begaanbare 
stroken. Het is de monumentale toegangsweg naar het antieke 
Adada. De laatste honderd meter naar de site is het pad volledig  

 
vernield en klauter ik door een droge rivierbedding waar talrijke 
steenmannetjes me de juiste weg wijzen. De eerste muren die ik 
nader zijn deze van een Byzantijnse basilica. Ik loop langs een 
verdedigingsmuur en een droogstaande antieke waterput naar de 
agora (marktplaats). Na 7 uur onderweg ben ik in het centrum van 
de antieke site rond 15:30 u. Nabij een stenen huisje ontmoet ik 
Hasan Hüseyin die instaat voor de bewaking van de site. De site is  

 
 

 

gratis te bezichtigen. Hij geeft me een visitekaartje van Sagrak 
Pansiyon. Ik boek voor één nacht HP. Hasan Hüseyin spreekt 
slecht Engels doch we begrijpen mekaar. Rond het 
bewakershuisje zijn leuke zithoekjes ingericht. Naast het huisje 
staat een bus geparkeerd en ik begrijp dat Hasan Hüseyin op de 
site moet blijven tot de bus weg is. Ik heb ruim de tijd om rond 
te slenteren en te genieten van de antieke site. Ik ben de enige 

 
bezoeker en heb de site voor mij alleen. Ik loop op de mooi 
geplaveide agora met hellenistische toren waar tot 1.000 mensen 
konden plaatsnemen op de 20 rijen zittreden. Overal liggen 
antieke brokstukken van zuilen en stenen met inscripties 
verspreid. Op een vierkanten steen zie ik het teken van triskeles, 
drie vanuit een centraal punt roterende benen, dat veelvuldig 
voorkwam op gevonden muntstukken. Een geklop trekt mijn aan- 
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dacht. Ik kan het geluid niet thuiswijzen tot ik iets zie bewegen tussen de stekelige begroeiing. 
Het is een schildpad waarvan ik denk dat ze is klemgeraakt tussen de takken. Wanneer ik nader 
om de schildpad te bevrijden, zie ik dat er nog een tweede schildpad in het scenario is 
betrokken. Ik keer op mijn stappen terug beseffend dat ik hun liefdesspel niet mag storen. 
Tijdens mijn verdere trektocht langs de SPT zal dergelijk geluid me telkens doen glimlachen. De 
site wordt door de niet drukke weg naar Yeniköy in twee gesneden. Ik passeer de ruïnes van een 
twee verdiepingen tellend handelsgebouw om via de stapstenen van een ooit met zuilen omgeven 
straat de resten van de eerste van drie tempels te bereiken. Enkel een deel van de muur van de 
tempel van Keizer Trajanus uit 114 AD staat nog recht. Heel indrukwekkend zijn de ruïnes van de 
twee andere tempels waarvan meerdere muren nog recht staan. Dichtbij in een kleine heuvel 
liggen een 6-tal rijen van een schattig theater. Het is op zichzelf niet zo spectaculair maar het 
zicht op de omgeving is dit wel. De autobus naast het wachthuisje van Hasan Hüseyin wacht op 
een groep wandelaars uit Ankara die een stuk van de SPT lopen. Wanneer ze aankomen op de site 
vragen ze me mee voor de groepsfoto op de trappen van de agora. Wanneer de groep vertrokken 
is, brengt Ramazan me met zijn 4x4 naar mijn pension in Sagrak, een bergdorpje op een 2-tal 
kilometer van de antieke site. In het leegstaande schooltje zijn drie kamers ingericht, is er een 
toilet en twee douches. Zowel in mijn kamer als in de douches branden houtkachels. Voor het 
eerst in mijn leven neem ik een douche waarvan het water verwarmd wordt door een houtkachel. 
’s Avonds brengt Hasan Hüseyin me mijn maaltijd. Het is een eenvoudig avondmaal zonder vlees 
of vis bestaande uit een bord soep, een warme bonenschotel, salade en rijst. Verder krijg ik 
water en een kan ayran te drinken. 
 

dinsdag 24/04/2012 ADADA SIPAHILER 12,1 km – 05:30 u 

 
Na een super stille nacht word ik gewekt door de binnensijpelende zonnestralen. Door het raam 
van mijn kamer zie ik op een grasveldje een eekhoorn dartelen en dollen met een dennenappel. 
Vogels laten hun liederen horen en verderop klinkt een koekoek. Bijna dagelijks hoor ik een 
koekoek doch nergens zie ik een klok in de bomen hangen. Wat is het stil in dit bergdorpje. 
Buiten het schooltje dat als pension wordt uitgebaat is er geen winkel noch theehuis. Rond 07:45  
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u haalt Hasan Hüseyin me op en samen rijden we naar Adada waar we in de zon ontbijten. Nadien 
vergezelt hij me nog een eind door de site om langs twee tempels en het piepkleine theater op de 
SPT terecht te komen. Nadien nemen we afscheid en ik beloof hem terug te komen. Heerlijk 
wandelen is het in de zon door bos en groen. Ik daal af en na het dwarsen van de weg bereik ik de 
Aksu rivier. Langs de rivier loopt het pad heerlijk op en neer tot de rivier een kleine canyon 
wordt. Ik was van plan de canyon te omzeilen doch ik ben te ver en met mijn zware rugzak moet 
ik langs oevers zwoegen om vooruit te komen. Af en toe moet ik op handen en voeten klauteren 
om rotspartijen te bedwingen. Ik word het beu omdat ik niet vooruitkom. Ik maak ook de 
bedenking dat ik een wandelaar ben en niet aan canyoning wens te doen. Gezien het geen zin 
heeft om terug te keren, besluit ik dan maar om een plaats te zoeken langs de zeer steile 
bergwand waar ik veilig uit de canyon kan klimmen om hogerop op zoek te gaan naar de asfaltweg. 
Via een rotsige met bomen begroeide flank klim ik omhoog en na een half uurtje klimmen bereik 
ik redelijk vlot de top. Iets hogerop ligt de asfaltweg doch ik kan nog een tijdje een lager 
gelegen bosweg volgen. In de schaduw van een door de natuur gefolterde naaldboom drink ik kort 
na de middag een liter frisse ayran. Het is 25° in de schaduw op een hoogte van 1170 m. Ook de 
asfaltweg biedt me mooi zicht op de omgeving en na anderhalf uur stappen in een felle middagzon 
bereik ik de eerste huizen van Sipahiler. Ik was meer dan 5 uur onderweg en heb een 12-tal 
kilometer in de benen. Ik zoek de schaduw op van het terras van het theehuis. Ik blijf er hangen 
en de uitbater begrijpt dat ik een plaats zoek waar ik kan overnachten. In de dorpswinkel recht 
tegenover het theehuis doe ik wat inkopen. Op het heetste moment van de middag zit ik binnen in 
het theehuis zoals de lokale mannen die er schaduw en kilte opzoeken. In het theehuis komt een 
vrouw binnen met twee mannen, een Engelse en twee Turken die trekkings langs de SPT voor 
buitenlandse groepen aan het voorbereiden zijn. Van de Engelse verneem ik dat de pas via Davraz 
Dagi gesloten is wegens de sneeuw. Met instemming van de muhtar (dorpshoofd) neemt de 
theehuisuitbater me mee naar de bovenverdieping van een bijgebouw van de moskee. Het is een 
ruimte waar enkele matrassen op de grond liggen. Ik heb een tafel en een stoel en wassen kan ik 
me nabij de moskee. Tijdens mijn avondwandeling door het dorp wenkt een man me en nodigt me 
uit op het terras van zijn huis voor de thee. Het is de imam van het dorp. 
 

woensdag 25/04/2012 SIPAHILER YUKARI GOKDERE 19,2 km – 08:30 u 

 
Om 06:30 u bij de eerste zonnestralen ben ik al op. Ik ben pas twee uur later weg na de thee en 
het ontbijt. Ik klim naar het oudere deel van het dorp en vind vlug de tekens van de SPT. Al vlug 
moet ik weer beroep doen op mijn gps doordat ik verkeerd loop. Na een steile klim door een bos 
verspert een prikkeldraad mijn pad. Ik stap er over en daal heerlijk af langs een beboste 
heuvelrug naar een vallei met de bron ‘Asker Pinar’ die echter droog staat. Nadien volg ik een  

 

stenig pad waar twee herdershonden naar 
mij toe lopen doch tijdig remmen gezien ze 
mij blijkbaar niet als een bedreiging voor de 
geitenkudde aanzien. Ik ben opgelucht om 
iets verderop de herder met zijn kudde te 
ontmoeten. Het massief van de berg Davraz 
Dagi komt steeds dichter. Door een 
eeuwenoud eikenwoud daal ik af en kom bij 
een grote waterput. Ik hoor een kudde 
blatende schapen naderen en zie een herder 
met een lam in zijn armen. Het lam kan 
amper op zijn pootjes staan. De herder  
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Mehmet uit Serpil roept zijn honden ter orde. Na de passage van de kudde rust ik uit en haal 
water boven met een metalen blik en lange koord uit de met balken bedekte waterput. Het 
opgehaalde water is zeer helder, fris en lekker. Rond de middag kom ik bij Set Ovasi –grote open 
vlakte– waar ik mijn oriëntatie verlies. Na de middagpauze ga ik met gps en kompas opnieuw op 
zoek naar de tekens van de SPT die ik kort voordien uit het oog verloor. Ik daal af naar een 
groene ova (open vlakte) met paarden en koeien om terug af te dalen naar Kuruaca Ova, een grote 
vlakte die deels is afgezet met prikkeldraad. De SPT tekens ben ik opnieuw kwijt en volgens mijn 
gps moet ik de vlakte dwarsen. Niet de prikkeldraad maar grote herdershonden nabij een kudde 
houden me tegen. Ik zie de herder zitten tegen een boom en dat lucht me op. Ik wek zijn 
aandacht, klim onder de draad en in een brede omcirkeling wandel ik weg van de kudde. De 
honden hebben me opgemerkt doch voelen dat ik geen gevaar vorm voor de kudde. Komt dit door 
mijn gedrag of werden ze door de herder gewaarschuwd? Ik weet het niet. Na het doorkruisen  
van de ova op gps en kompas kom ik terecht 
in een ruwe heuvelachtige omgeving waar ik 
de SPT tekens terugvind. Ik daal via een 
smal bergpad af naar het volgende dal waar 
het dorp Serpil ligt. Tijdens de zware 
afdaling langs het smalle bergpad krijg ik 
zicht op de dominerende bergketen van de 
besneeuwde Davraz Dagi. In het dal zie ik 
talrijke fruitboomgaarden in bloei staan. In 
Serpil krijg ik enkele appelen toegestopt. 
Nabij een bron hou ik even halt om me te 
verfrissen en het fruit te wassen. Ik stap 
verder door het kleine dorp en vriendelijke   

mensen nodigen me uit op hun terras. Onmiddellijk krijg ik een glas fris water aangeboden om 
nadien te nippen aan een kop lekkere koffie. Ik trek verder naar een top met een gsm-antenne. 
En bulldozer heeft er duidelijk de omgeving overhoop gehaald waardoor ik geen SPT tekens meer 
kan vinden. In de verte zie ik een weg met een benzinestation nabij Yukari Gokdere. Ik daal af 
naar de in bloei staande boomgaarden en zoek een plaats waar ik over de hoge ursusdraad kan 
klimmen. Uiteindelijk slaag ik daarin zonder mijn wandelbroek te scheuren. Doorheen de 
bloeiende maar naar chemicaliën stinkende boomgaarden stap ik naar een breed kanaal. Ik ga 
liever dood van de dorst dan van dit water te moeten drinken. Over een betonnen brugje steek ik 
het kanaal en de weg over naar een tankstation met bijhorend theehuis. Na een zware dag etappe 
ben ik blij in het theehuis tot rust te komen. Ik geniet van koude frisdrank en wat koekjes. Op 
mijn gps lees ik dat ik er al meer dan 19 kilometer heb opzitten. Ik ben ook al meer dan 8 uur 
onderweg en de vermoeidheid begint door te wegen. Via een asfaltweg stap ik verder naar Yukari 
Gokdere en krijg onmiddellijk een lift aangeboden op een landbouwtractor. Ik aanvaard met 
plezier de lift en word in het kleine centrum afgezet nabij een marktplaats met winkel. Er is een 
kleine markt doch ik ga op zoek naar een plaats waar ik mijn tent kan neerzetten. Nabij de 
nieuwe moskee vind ik een plaats waar ik mijn tent in het gras kan opzetten rekening houdend 
met de opkomende zon. Naast de moskee is een nieuwbouw waar ik me kan wassen en naar het 
toilet gaan. Voor het avondgebed komt de imam me goedenavond wensen en daarna ga ik in een 
theehuis nog iets drinken vooraleer voor het eerst de nacht in mijn tent door te brengen. 
 

donderdag 26/04/2012 YUKARI GOKDERE KASNAK 21 km – 08:00 u 

 
’s Nachts hoor ik enkele regeldruppels vallen. ’s Morgens is het volop zon en na het ontbijt en het 
inpakken van mijn droge tent ga ik op stap rond 9 u. Nabij de dam buiten het dorp ontmoet ik de 
man met zijn tractor die me gisteren een lift gaf. Het weerzien is hartelijk. Ik volg een smal 



 SAINT PAUL TRAIL – TURKIJE 14-04 tem 25-05-2012 – DEGRYSE Ivan 15 
 

stijgend pad door het bos en kom terecht op een brede bosweg naar een klein kerkhof met 
moskee waar ik een bron met fris water vind. Een splinternieuwe overdekte zithoek biedt een 
mooi zicht op de dam, het dorp en in de verte het meer van Kovada. Dan volgt een felle klim naar 
de toegangspoort tot het Kasnak-woud. Via een brede bosweg trek ik verder door een zeer oud 
eikenwoud. Nabij een splitsing van de SPT laat ik de besneeuwde bergpas naar Davraz Dagi links 
liggen en kies voor de alternatieve route door het woud. Af en toe loop ik langs en door 
sneeuwflappen op het pad. Het is heel aangenaam wandelen en de paden lopen quasi horizontaal. 
Mooie liedjes duren echter niet lang en ik daal rustig af op een smal pad tussen oude eikenbomen. 
Daarna volgt een stevige afdaling naar een heel grote ova waar een herder water bovenhaalt voor 
zijn kudde. Ik volg een breed tractorpad maar kan nergens enig teken van de SPT terugvinden. 
Nabij een zeer grote ova waar veel koeien grazen en jonge stieren vechten voor de hierarchie ga 
ik rechtdoor, keer terug en volg een pad langs de ova. Ik vind enkele tekens van de SPT terug 
maar loop dan opnieuw verloren. Ik probeer via mijn gps naar mijn einddoel te wandelen doch dit 
ligt op een 3tal kilometer in vogelvlucht verwijderd. In een bergachtig gebied is dit veel te ver. 
Ik telefoneer naar Adem Kayan om te melden dat ik eraan kom doch dat ik verloren ben gelopen. 
Hij vraagt me of ik een heuvel zie en of ik bomen zie.  Ik antwoord hem dat ik niets anders zie. 
Uiteindelijk raadt hij me aan om opnieuw de weg nabij de flank van de Davraz-berg op te zoeken. 
Ik doe dit en zie in de verte een kleine boerderij waar twee mannen hout aan het zagen zijn. Ik 
stoot op een put met lekker fris water en vind ook de wit-rode tekens van de SPT terug. Via één 
van de houtzagers leg ik via mijn gsm contact met Adem Kayan zodat hij weet waar ik me bevind. 
Na 8 uur heb ik toch al 21 kilometer in de benen. Een tiental minuten later komt een man toe met 
een motorfiets. Ik glimlach als ik zie dat meer dan 250 kilogram plaats moet nemen op een 125 
cc. Ik weeg er zelf 100, mijn rugzak meer dan 20 en de jongeman weegt meer dan ik met rugzak. 
Slalommend langs bergpaden met rotsblokken, bergriviertjes en overstekende koeien bereik ik 
veilig de woning van de familie Kayan. Ik heb bewondering voor de stuurkunst van de jongeman. Ik 
ben opgelucht als ik verneem dat ik niet de enige trekker ben die in deze omgeving verkeerd 
loopt. Adem is een fantastisch figuur. Hij is een gepensioneerd kolonel van het Turkse leger. Nu 
wil hij als boer in zijn geboortestreek voorzien in zijn eigen behoeften en dit op een natuurlijke 
manier zonder gebruik van chemische producten. Zijn zoon die management heeft gestudeerd 
werkt op de hoeve en verzorgt de dieren. We spreken af om samen de republiek van de ezel te 
stichten. In zijn woning kan ik een mooie kamer betrekken. Na het genot van warme 
douchestralen krijg ik lekker eten voorgeschoteld waarbij heerlijke Turkse wijn wordt 
geschonken. ’s Nachts word ik wakker en geniet vanuit het raam van mijn kamer van een gitzwart 
met sterren bezaaid firmament. 
  

 

vrijdag 27/04/2012 KASNAK EGIRDIR 10,7 km – 05:00 u 

 
Bij het opstaan ontwaakt de omgeving in een blakende zon. Ik neem alle tijd voor het ontbijt en 
neem rond 10 u met tegenzin afscheid van dit leuke gezin. Adem raadt me aan om de SPT niet te 
volgen en de dichtstbijzijnde heuvels zomaar over te steken. Ik ga op stap en volg een tijdje de 
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SPT-tekens via een steile brede tractorweg. Ik passeer een militair domein en verlaat dan de 
weg om gewoon de flank van de heuvel over te steken. Vanop een hoge rots kan ik een glimp 
opvangen van het meer van Egirdir. Hoog boven mij zweeft een roofvogel. Het schiereiland van de 
gelijknamige stad komt in zicht. Af en toe moet ik tussen de rotsheuvels op zoek naar een pad 
waar ik veilig kan afdalen naar de vallei. Door ruw maar wondermooi natuurschoon bereik ik een 
aardeweg met wegwijzer naar Prostanna om van daaruit de top van de Sivri Dagi te bereiken.  
  

  

  
  

Rond de middag keer ik op mijn stappen terug omdat ik hinder ondervind van opkomende 
windstoten. Met mijn zware rugzak wil ik geen risico nemen omdat ik morgen toch de wandeling 
naar de top gepland heb. Tijdens de afdaling naar het dorp Akpinar val ik terug op de tekens van 
de SPT. Ik volg de tekens en nabij het dorp sla ik links af om langs een kronkelende asfaltweg af 
te dalen naar Egirdir. Vanaf de weg krijg ik een enig mooi zicht op het schiereiland dat in het 
opaalgroene meer ligt te schitteren. Tijdens de afdaling stopt plots een oude Lada Niva naast 
mij. Een vriendelijke dertiger nodigt me uit in te stappen en biedt me een lift aan. Het voertuig 
kraakt langs alle kanten en ik feliciteer hem met zijn oude 4 x 4. Ik word nabij mijn pension 
Charly’s afgezet. Vanuit België had ik via mail hier voor 3 nachten geboekt. Ik betrek een kamer 
met drie bedden met zicht op een minaret. De achterzijde van het pension bestaat uit een 
overdekt restaurant en buitenterras dat een fenomenaal zicht biedt over het meer en de route 
voor de volgende dagen. Vandaag heb ik slechts een 10tal kilometer in de benen en was een kleine 
5 uur onderweg. Na de verwelkomingsthee en een verkwikkende douche verken ik de stad. Ik 
beklim de resten van een oude byzantijnse citadel waar ik zicht heb over het schiereiland. Via de 
promenade naar het eiland heb ik links en rechts zicht op het meer en zijn oevers. Het eiland was 
vroeger vooral bewoond door Grieken. Oude vervallen houten huizen en de Sint Stefanoskerk zijn 
daar stille getuigen van. De kerk is de enige overblijvende kerk van de 14 Grieks Orthodoxe 
kerken op het eiland. Ondanks restauratiewerken blijft ze gesloten voor het publiek. Via de open 
ramen kan ik een blik werpen op de houten pilaren. Op het eiland zijn talrijke pensions en 
restaurants die een verlaten indruk geven. Langs de kade nabij een kleine haven geniet ik van een 
welverdiend blik Efes. Bij terugkeer steekt de wind meer en meer op en hangen dreigende 
onweerswolken over een gedeelte van de stad. 
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zaterdag 28/04/2012 EGIRDIR 18,2 km – 06:00 u 

 
Vandaag is het rustdag maar rust roest. Na het ontbijt ga ik op zoek naar de antieke stad 
Prostanna om daarna de Sivri Dagi te beklimmen. Ik verlaat de stad via de hoofdweg en nabij het 
nieuwe hospitaal klim ik via een kronkelende asfaltweg naar het 4km verderop liggende Akpinar. 
Hoe hoger ik stijg, hoe mooier het zicht op Egirdir. Langs de weg staat een houten 
informatiebord naast het Oluklaci pad dat leidt naar een top van 1401 m. Ik stap verder en na 
het genot van fris water bij de moskee van Akpinar bereik ik een terras dat een fenomenaal 
zicht biedt op de Sivri Dagi en Egirdir. Met een oppervlakte van 488 km2 is het meer het 4de 
grootste van Turkije. Het heeft een lengte van 48 km en het zuidelijke gedeelte heeft een 
diepte van 13 m. In de schaduw van het terras geniet ik van een kannetje koelkastfrisse ayran.  
 

 
Daarna klim ik via een stenig pad naar de antieke site Prostanna. Slechts enkele opeengestapelde 
stenen zijn nog getuige van wat ooit een Griekse verdedigingsvesting was, maar de grandioze 
uitzichten rondom zijn gebleven. In een half uur sta ik op de top van de Sivri Dagi na een steile 
klim langs een smal stenen pad. Het zicht op de omgeving is adembenemend. Op de top is een 
groep Turkse commando’s met familieleden. Twee commando’s willen met mij op de foto. Op de 
terugweg ontmoet ik een Zwitsers koppel dat eveneens in mijn pension verblijft en naar de top 
trekt. Ze zijn al maanden op reis. De terugweg verloopt via dezelfde weg als de heenweg. 
Vooraleer af te dalen naar Egirdir les ik mijn grote dorst bij de moskee van Akpinar. Na een 
bezoek aan de 14de eeuwse Hizirbey moskee en de minaret bovenop een kasteelpoort ga ik naar 
mijn pension waar ik geniet van het zicht op het meer bij een koude Efes. Na de Turkse mezze 
(voorgerechtjes) wordt verse vis opgediend en samen met het Zwitserse koppeltje genieten wij 
van deze lekkernij.  
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zondag 29/04/2012 EGIRDIR 

 
Vandaag staat een bezoek aan de bergnederzetting Sagalassos op het programma. Op donderdag 
05/04/2012 bezocht ik samen met mijn schoonbroer Johan de tentoonstelling ‘Sagalassos City of 
dreams’ in het Gallo Romeins museum in Tongeren als voorproef van mijn bezoek aan de site in 
Turkije. Muslum van Charly’s heeft voor mij geïnformeerd naar de bus-uren van en naar Aglasun. 
Na het ontbijt met verse aardbeien neem ik de dolmus naar Isparta. In een halfuur sta ik in het 
centrale busstation en kort nadien zit ik al op de bus naar Aglasun. Doorheen een bergachtige 
streek bereik ik na een rit van een uur Aglasun. Bij de laatste bushalte staat een taxi. Sagalassos 
ligt op en 7-tal km van Aglasun en de weg er naartoe kronkelt de bergen in. Het is zondag, 
bloedheet en … ik ben lui. Ik maak duidelijke afspraken met de taxibestuurder en rond 11 zet hij 
me af nabij de site die al sinds 1990 door de Katholieke Universiteit van Leuven onder leiding van 
professor Waelkens wordt opgegraven. Gedurende 2 uur geniet ik van enkele hoogtepunten van 
de site die in een prachtig bergdecor ligt. Ik bezoek eerst de benedenstad met zijn Romeinse  
 

 
 
badhuizen. De agora in de benedenstad biedt een wijds overzicht van de ligging van de stad tegen 
ruwe bergwanden. Via de weinige resten van het stadion bereik ik de rotsen met zijn necropool 
en trek verder naar de bovenstad. Van tussen een rotsformatie zie ik het Heroon en de muren 
van de Dorische Zeustempel. Ten noorden van de bovenste agora ligt het pronkstuk van de site. 
Na 3 jaar opgravingen en twaalf jaar wederopbouw spuwt de Antonijnse fontein opnieuw water in 
zijn verzamelbekken zoals bijna 2.000 jaar geleden. Het stromende water doorbreekt de stilte 
op de site want ik ben de enige bezoeker. Na het bewonderen van de fontein trek ik via een 
kronkelende weg naar het theater dat indertijd aan 9.000 toeschouwers plaats kon bieden. 
Ondanks de zware beschadigingen opgelopen na diverse aardbevingen maakt het een grote indruk 
op mij door de natuurlijke ligging en het uitzicht op de bovenstad. Bij het verlaten van de site 
spreekt een Turkse familie mij aan die vraagt of ik uit Israël kom. Met grote trots zeg ik dat ik 
uit België afkomstig ben wat duidelijk goedkeurende blikken oplevert. Na een taxirit en twee 
ritten in overvolle bussen ben ik rond 15.30 uur opnieuw in Egirdir. Bij aankomst steekt een storm 
op en na de nodige supermarktinkopen bereik ik droog mijn pension. Ik krijg gebak en thee 
aangeboden. Op het binnenterras van mijn pension bereid ik de volgende etappes langs de SPT 
voor. 
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maandag 30/04/2012 EGIRDIR HARMANÖREN YAYLASI 24,1 km – 09:00 u 

 
Met enige tegenzin verlaat ik het gezellige Charly’s pension in Egirdir. Na het ontbijt ga ik op 
stap en koop brood voor 2 dagen. Na 2 dagen rustig aan weegt de rugzak weer zwaar door. Ik 
verlaat de stad via het westelijke deel met zijn kazernes en woonblokken voor militairen. De zon 
schijnt en ik ga op zoek naar de oude spoorweg. Ik wandel over de ijzeren spoorwegbrug en blijf 
de oude spoorweglijn volgen. Op een rotsblok valt een zonnekloppende slang van het verschot op 
de grond en verdwijnt vliegensvlug in het struikgewas. Het is onduidelijk waar ik de spoorweg 
moet verlaten. Ergens beneden zie ik woningen in opbouw en wandel er naartoe. Ik kruip over  

prikkeldraad en ga naar de woningen. Als ik de 
laatste woning voorbij loop, beginnen drie 
honden te blaffen doch ze zijn niet agressief. 
Ik kruip opnieuw een draad over en kom 
terecht op de kustweg naar Bedre (Beydere). 
Ik vind nergens enig teken van de SPT terug en 
volg dan maar de weg langs het meer. Dan merk 
ik toch de SPT op langs de flank van de heuvel 
doch er geraken lijkt me niet eenvoudig. 
Daarbij hoor ik nabij een herdershut zwaar 
geblaf van honden waardoor ik beslis om naar 
Bedre Plaji te wandelen via de asfaltweg. 

Rechts heb ik een mooi zicht op het meer en 
achter mij verdwijnt het schiereiland van 
Egirdir uit zicht. Het is zonnig maar de lucht is 
zwanger van de onweerswolken. Iets verderop 
passeer ik een trainingskamp van de 
commando’s en knoop opnieuw aan met de SPT 
nabij het strand van Bedre (Bedre Plaji). Buiten 
enkele koeien ben ik er helemaal alleen. De 
accommodatie is in een erbarmelijke staat. Op 
een bank onder een rieten afdak neem ik iets 
voor de middag mijn pauze. Het meer nodigt uit 
tot een zwempartij maar ik heb geen zin want 
er hangt onweer in de lucht. Onder een loden  

zon wandel ik langs het strand en verlies voor 
de zoveelste keer de tekens van de SPT. Ik 
kom opnieuw op de kustweg en nabij een 
verfrissende bron volg ik een afslag naar het 2 
kilometer verderop liggende dorp Bedre. De 
SPT volgt verder de kustlijn om in een brede 
bocht naar Bedre te trekken maar ik kies 
echter de kortere asfaltweg. Op een bank 
nabij de nieuwe moskee probeer ik een gesprek 
aan te knopen met een oude man en de jonge 
imam. Bij het afscheid biedt hij me de 
bescherming van Allah aan tijdens mijn verdere  
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tocht. Ik volg een tractorweg door een dor en droog landschap en nabij een herdersnederzetting 
roep ik ‘merhaba’ maar er komt geen antwoord. Plots komt vanuit een tent een grote jonge hond 
uit nieuwsgierigheid naar buiten. Het jonge dier is eerder nieuwsgierig dan gevaarlijk. Ik daal via 
een overwoekerd pad af naar een droogstaande smalle rivierbedding. Af en toe staan 
waterplassen in de bedding. Een dikke donkere slang kronkelt heel snel weg tussen de ruwe 
begroeiing. De SPT volgt de rivierbedding en stijgt langzaam naar haar bron. Af en toe moet ik 
over of rond muurtjes stappen. De muurtjes volgen zich sneller op naarmate de droge bedding 
stijgt. Ik moet tientallen van die muurtjes en rotsblokken overwinnen waardoor het wandelen 
oncomfortabel en zeer vermoeiend is. Ik word het muurtjes klimmen stilaan beu. Voor mij ligt 
een hoge heuvel die echter onbereikbaar lijkt. Als ik achterom kijk, hangt tussen mij en het 
massief van de Davraz Dagi een dreigende lucht. Het blijft tot mijn opluchting droog. Rond 5 uur 
houd ik even halt om op adem te komen en wat te drinken. Een grote kudde geiten trekt door het 
landschap over een breed gebied. Ik hoor de stem van een herder doch zie hem niet. Ik ben op 
mijn hoede en wat later kom ik bijna in oog te staan met een grote herdershond die de kudde 
begeleidt. Ik klim veilig op een hoge rots waar de hond niet op kan. De hond heeft me opgemerkt 
doch ziet wel dat ik geen kwade bedoelingen heb en trekt verder met de geiten mee. Wanneer de 
kudde volledig voorbij is getrokken ga ik verder. Iets voor een grote herdershut ontmoet ik een 
herderin die op pad is met een grote kudde jonge ronddartelende geitjes. Nabij de hut kan ik de 
bron met kampeerplek niet vinden. Ik trek dan maar verder en nabij Harmanören Yaylasi verlaat 
ik de rivierbedding op zoek naar een plaats om mijn tent op te zetten. Op 1.500 m hoogte vind ik 
rond 18.30 u onder enkele bomen een vlakke groene grasstrook zonder stenen. Ik ben blij dat ik 
kan stoppen want ik heb rust nodig. Ik zet mijn rugzak neer en vind verderop een leegstaande 
hut. Ze is onbewoond doch lijkt me niet geschikt om er de nacht door te brengen. In de omgeving 
is geen water te vinden doch dat wist ik uit het boek van Kate Clow. De lucht klaart meer en meer 
uit en ik kan volledig droog mijn tent opzetten voor het donker wordt. Vandaag is het ondanks de 
voortdurende dreiging en het zeer zwoele weer, buiten enkele te verwaarlozen druppels, droog 
gebleven. Ik ga spaarzaam om met mijn portie water en voor het donkert kruip ik al in mijn 
slaapzak want door de hoogte koelt het vlug af. Uiteindelijk heb ik toch meer dan 24 km in de 
kuiten. 
 

dinsdag 01/05/2012 HARMANÖREN YAYLASI BARLA 16,6 km – 07:00 u 

 
Na een zeer stille nacht word ik gewekt door het gezang van vogels en voel de eerste warme 
zonnestralen op mijn tent vallen. In de verte roept een koekoek. De zon lost de laatste 
wolkenslierten op en in geen tijd kan ik mijn tent kurkdroog inpakken. Ik ben opgestaan met een 
linker duim die me volledig dwars zit. Hij doet hevig pijn bij elke kleine beweging en ik denk dat 
een pees ontstoken is. Met wat voltarenzalf wordt de pijn draaglijk. Tijdens het ontbijt drink ik 
al mijn water op want ik hoop binnen het uur een bron te bereiken. Ik daal niet volledig af tot in 
de droge rivierbedding om het muurtjes klimmen te vermijden. Ik zoek zelf mijn weg via hogerop  
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lopende geitenpaadjes. Ik hou echter de tekens van de SPT in het oog en verderop vervoegen de 
tekens zelfs mijn pad. Ik kom terecht in een brede kom gelegen tussen Schots aandoende 
heuvels. Aan mijn rechterzijde zijn hoog in de bergen zware machines bezig met het hakken van 
een weg in de bergwand. Opeens hoor ik een gekraak en gedonder. Een zware rotsblok komt via 
de flank naar beneden gestuiterd en maakt rare sprongen. Uiteindelijk zie ik dat ik veilig ben en 
dat de rotsblok achter mij tot stilstand zal komen. Mijn pad stijgt geleidelijk naar een pas waar 
de besneeuwde top van de Barla Dagi zichtbaar wordt. Op de top van de bergpas staat een 
vervallen hut. Vanaf de hut krijg ik zicht op vijf wilgen met bron die in het dal liggen. Ik daal af 
via een stenig pad en bereik de wilgen die een kleine groene oase vormen, dat lijkt me een ideale 
kampeerplek. Tot mijn verbazing staat de bron droog, maar geen nood want dichtbij brengt een 
snelstromend bergriviertje soelaas. Ik verfris me en drink gulzig van het lekkere frisse water en 
vul mijn drinkzak en fles. Het koude water verdooft de pijn in mijn linker duim. Ik bevind me in 
een breed groen dal met een aardeweg die klimt naar de Kalkan Geçidi pas (1.810 m). Bij de 
splitsing naar de top van de Barla Dagi (2.799 m) ontmoet ik enkele wandelaars uit de 
tegenovergestelde richting. Onder hen Muslum, de sympathieke uitbater van Charly’s pension in 
Egirdir. Hij is op stap met een oudere man die beweert een medewerker te zijn van Kate Clow. Ik 
uit mijn ongenoegen over de lange saaie zware beklimming van de talrijke muurtjes in de droge 
rivierbedding. De man beaamt zulks en zegt dat er gezocht wordt naar een alternatieve weg. Bij 
het groepje bevindt zich ook een Turkse man die ik eerder in het theehuis van Sipahiler ontmoet 
heb. De herkenning is wederzijds en hartelijk. Verder zijn er nog een 3-tal Duitse wandel-
toeristen. Van Muslum verneem ik dat de twee Duitse wandelvrienden Hartmut en Rainer vandaag 
opnieuw op stap gaan waardoor ik twee achtervolgers op mijn pad krijg. Via een smal pad daal ik 
de pas af naar een kleine zomerboerderij. Het is volop genieten van een wandeling door een 
golvend dal langs een decor van prachtige bergketens. Het is heerlijk wandelweer en er is een 
overvloed aan vers water. Verderop kan ik een glimp opvangen van het meer doch het dorp Barla 
komt nog niet in zicht. Ik ontmoet een herder die ligt te soezen in de zon. Zijn kudde graast in 
een droom van een bergdecor. Opvallend groene heuvels brengen verandering na het stenige 
decor van bergketens. Nabij enkele wilgen en een sterk stromende bron nodigt een houten bank 
me uit tot een rustpauze. In de schaduw van een wilg geniet ik van het koele water en het zicht 
op de dam boven Barla met achterliggende bergen. Uiteindelijk daal ik verder af naar Barla aan 
het meer. Ik passeer een kudde grazende wilde paarden. Eerst gaat het langs een brede stenige 
weg maar … het venijn zit in de staart. Vooraleer een klein riviertje via een brugje over te steken 
daal ik af langs een smal pad in de rotsen. In het dorp heerst een toeristische drukte. 
Hoofdzakelijk Koerdische pelgrims worden er met busladingen gelost nabij de voormalige woning 
van Said Nursi en de moskee. Ik ga op zoek naar Sezai die een winkel uitbaat nabij de moskee. Bij 
navraag naar Sezai begrijp ik dat hij in Isparta is. Ik ga verder op zoek naar logement en nabij 
een nieuwe moskee bekom ik in de schaduw van de hitte. Gezien ik nergens onderdak kan vinden 
overweeg ik dan maar Barla te verlaten en verder te trekken. Ik koop proviand in een winkel in de 
drukke bedevaartstraat. Wanneer ik verder stap op zoek naar de SPT word ik in het Turks 
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aangesproken door een vrouw die een groente- en fruitstalletje uitbaat. Ik meen het woord 
‘pansiyon’ te horen en repliceer met ‘Sezai’ en ze knikt goedkeurend met de woorden ‘Sezai 
Pansyon’. Later kom ik te weten dat de dame in kwestie de echtgenote is van Sezai. Een jongen 
van een jaar of 10 loodst me stijgend door het dorp naar een armtierige woning boven een stal. 
In de woning toont Zebeida, de 14 jarige dochter, me mijn kamer en de badkamer. In de kamer 
die dienst doet als salon schuif ik een tafeltje opzij en leg mijn slaapmatje op de tapijten. Ik 
krijg een dekbed en een hoofdkussen. Wanneer ik me wil douchen vind ik geen doucheslang maar 
wel twee kraantjes op kniehoogte. Ik vul een grote kuip met warm water, zeep me in en spoel me 
af door met een emmertje water te scheppen en over me heen te gieten. Opgefrist en met verse 
kleren aan stap ik door het dorp naar een dorpsplein met winkel. Ik koop een anderhalve liter 
colafles en twee grote zakken chips voor de kinderen. Ikzelf blus mijn dorst met een liter koud 
appelsap op een bank nabij de moskee die in 1376 werd gebouwd door grootmeester Sinan. De 
uivormige minaret is opgetrokken met bakstenen van verschillende kleuren. Dichtbij de woning 
van Sezai liggen de ruïnes van een Griekse-orthodoxe kerk doch ik bezoek ze niet omdat ik er 
morgen via de SPT langskom. In de woning loopt ook nog een klein goedlachs 5-jarig meisje rond. 
Terwijl Zebeida het avondmaal klaarmaakt, nodigt opa me uit in de living plaats te nemen voor de 
TV. Barla had net als Egirdir ooit een belangrijke Griekse populatie. Ook hier komen hun deels 
houten huizen tot verval na de verplichte verhuizing naar het thuisland in 1923. 
 

woensdag 02/05/2012 BARLA DIKMEN CIFTLIGI 19,1 km – 10:00 u 

 
Ben ik gisteren vanuit het gebergte afgedaald naar Barla aan het meer van Egirdir dan moet ik 
vandaag stijgen naar een bergpas om nadien weer te dalen naar het meer. Het belooft een lange 
etappe te worden. Maar dit moet je eens proberen: overal spierpijn hebben en dan je behoefte 
doen op een Frans toilet. Na het ontbijt vergezelt opa me naar de ruïnes van de 19de eeuwse 
Grieks-orthodoxe kerk Agios Georgios waar ik de SPT terug kan oppikken. Er volgt een lange 
maar mooie klim naar een pas. Ik loop toevallig langs een stuk verdedigingsmuur van het Romeinse 
Parlais. Ik ga niet op zoek naar een rotsgraf dat ergens hoog in de wand is gehouwen. Ik stijg 
langs een kleine waterval en tijdens korte rustpauzes kijk ik af en toe om en zie Barla en het 
meer in de diepte verdwijnen. Bijna trap ik op een landschildpad ter grootte van een 
luciferdoosje. Boven op de pas geniet ik van koel bergwater en de laatste blik op Barla. Nabij een 
herdershut vind ik nog enkele vage markeringen doch daarna niets meer. Een steile afdaling over  
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een stenige helling leidt me naar een enorme rotskegel die het landschap domineert. Ik probeer 
mijn weg te zoeken met kompas en gps in deze stenige woestenij. Op zoek naar een veilig 
wandelpad bemerk ik boven mij op het uitkijkpunt van een rots een gewapende jonge herder. Hij 
komt naar me toe en met handen en voeten probeer ik hem duidelijk te maken dat ik op zoek ben 
naar de SPT. Wanneer ik achterom kijk, schrik ik want juist achter mij staat een kolos van een 
herdershond. De herder stelt me gerust en doet teken hem te volgen. Na korte tijd stap ik al op 
een geitenpad beschilderd met de wit-rode markeringen van de SPT. Lange tijd loopt hij voorop 
en na een korte rustpauze nemen we afscheid. Opnieuw heb ik een prachtontmoeting gehad met 
een herder. Na een middagpauze bij een geitenkraal in een ruwe bergomgeving wandel ik verder. 
Blijkbaar was het budget voor de witte verf op want de markeringen zijn nu rozerood. Veelvuldig 
zijn ook rode pijlen aangebracht zodat verkeerd lopen onmogelijk is. Lange tijd wandel ik op een 
pad onder een bergketen met aan mijn rechter kant zicht op het meer. Wat later verandert het 
stenig berglandschap in met bomen begroeide heuvels. Het is aangenaam wandelen in een 
temperatuur van rond de 25°. Via bospaden daal ik af in de richting van het meer. Via een 
superzware afdaling langs een zeer steil met stenen bezaaid pad langs een bergflank bereik ik 
heel voorzichtig een grote ova. Een grote kudde geiten graast er en twee grote honden hebben 
me opgemerkt. De herder moet luide stem gebruiken om ze tot kalmte aan te manen. Ik ben op 
mijn hoede temeer dat ik dwars door de kudde heen moet stappen om de SPT te volgen. 
Opgelucht verlaat ik de ova en via smalle paadjes daal ik verder af naar het meer. Wanneer ik er 
bijna ben word ik opgeschrikt door een grote blaffende witte herdershond die mijn aanwezigheid 
niet op prijs stelt en denkt dat ik het gemunt heb op de geitenkudde die hij bewaakt. Uiteindelijk 
komt de herder om de hond te kalmeren en mij gerust te stellen. Nabij de kustweg is de eerste 
woning aan de linkerkant deze van Mustafa, die me morgen per boot over het smalste deel van 
het meer zal overzetten. De overzet en het half pension had Ibrahim van Lale Hostel in Egirdir 
voor mij telefonisch geregeld. Het was een zware wandeldag. Over een afstand van 20 kilometer 
was ik 10 uur onderweg. Met Mustafa regel ik vlot een prijsafspraak voor halfpension en de 
overzet. 
 

donderdag 03/05/2012 DIKMEN CIFTLIGI ASAGI TIRTAR 15,7 km – 10:00 u 

 
Ik ben vroeg wakker en sta op met een onzeker gevoel. Een update op de website van Kate Clow 
maakt melding van problemen met honden nabij een boerderij. Een groep wandelaars werd 
langdurig belaagd door 4 agressieve honden. Met een kleine motorboot word ik in korte tijd op de 
andere oever van het meer afgezet. Een mist van wolken hangt over het meer en ik volg de 
kustlijn naar het dorpje Kemer(damlari). Nabij de moskee vul ik mijn lege waterzak en fles. Met  

 

een klein hartje stap ik verder naar de boerderij met de 
gevaarlijke honden. Na een klein halfuur zie ik de hoeve 
rechts van de weg liggen. Er staat een auto geparkeerd en 
uit de achterliggende heuvels zie ik iemand met een koe 
afdalen. Dit stelt me enigszins gerust. Ter hoogte van de 
hoeve komt inderdaad een grote hond blaffend naar me toe 
gerend en toont dol van woede zijn gebit. Tot mijn opluchting 
zie ik geen andere honden tot voor mij op de weg nog een  

grote blaffende hond komt aangerend. Met stenen in de hand en mijn dazer in de aanslag komt 
een oude vrouw uit de omheining van de kleine hoeve en brengt de honden enigszins tot bedaren. 
Ik groet de vrouw, bedank haar en stap vlug weg. Ik verlaat de aardeweg en trek via een smal pad 
rechts de heuvels in. Aan mijn linkerzijde krijg ik zicht op het prachtige meer en de besneeuwde 
bergtoppen aan de overzijde. Het is licht bewolkt doch ideaal wandelweer. Op het pad waar ik al  
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vlug de wegmarkeringen uit het oog verlies, glijdt een dikke 
donkergrijze slang weg in een opening in de rotsbodem. Ik 
klim verder omhoog en via mijn gps kan ik de SPT 
terugvinden om korte tijd daarop opnieuw te verliezen. Mijn 
gps duidt de richting aan en ik zie dat ik op juiste hoogte zit. 
Ik daal af naar een strand waar ik een herder met enkele 
geiten ontmoet. Ik zet me neer bij hem en zo goed als 
mogelijk proberen we een gesprek op gang te brengen. De 
herder heet Yasar en zegt fier dat zijn naam in het boek van   

Kate Clow staat. Ik zeg hem dat ik zijn gsm-nummer heb gekregen van Selim, Turkse naam voor 
Benoit die in Istanbul woont. Hij kan zijn ogen niet geloven als ik hem zijn nummer toon en hoort 
dat ik Selim ken. Hij geeft me een sinaasappel en samen met zijn twee honden en zijn kudde 
trekken we verder langs de kust. De SPT stijgt langs smalle richels tot 40 meter boven het 
wateroppervlak. We dalen af naar een stand met een hut en een wilg. Dichtbij is een bron  

 

waar de vrouw van Yasar water overgiet in grote plastieken 
kruiken om deze met de ezel naar een herdershut hoog tegen 
de bergwand te brengen. Dit is een dagelijks tafereel om aan 
vers drinkbaar water te geraken. Ikzelf les ook mijn grote 
dorst aan het lekkere water. Ik neem afscheid en trek 
verder langs het strand om rond de middag een pauze te 
nemen nabij de rand van het meer met zicht op besneeuwde 
toppen. Opnieuw loopt de SPT langs hoge smalle richels over  

rotsplaten hoog boven het meer. Bij het afdalen moet ik een stuk door het meer stappen om een 
rotspartij te omzeilen. Ik heb toch waterdichte bergschoenen aan en stap langs de rotsen door 
het meer. Enkele meter verderop maak ik een inschattingsfout en via de bovenzijde stroomt het 
water mijn waterdichte schoenen binnen. Op het strand las ik een pauze in, doe mijn schoenen 
uit, giet ze leeg en wring mijn kousen uit. Ik heb nog geen goesting om de tent op te slaan en stap  
met bijna droge voeten verder. Hoog in de rotsen ligt een 
grote spelonk. Een zeer steil stenig bergpad wordt me onder 
de voeten geschoven. Tijdens de klim stop ik af en toe om op 
adem te komen en te genieten van een terugblik op de grillige 
kustlijn en vergezichten. Ik blijf veelvuldig haperen aan 
stekelige struiken en boompjes waardoor kleine droge 
stekelige blaadjes hun weg vinden tussen mijn rug en rugzak. 
Ook word ik kort voor deze klim lastiggevallen door insecten, 

 
gelukkig zijn het geen muggen. Ik heb er enkel last van wanneer ik bomen en struiken passeer 
waarbij die beestjes zich op mij storten. Na een zware beklimming volgt logischerwijs een pittige 
afdaling. Ik daal heel voorzichtig af doch kom toch bijna zwaar ten val maar heb geluk en kan de 
schade beperken. Ik haal diep en opgelucht adem en stap nog meer op mijn hoede verder. Veilig 
kan ik afdalen naar een mooi en breed strand. Ik neem wat rust bij een prachtige natuurlijke  

 

rotsboog en stap verder langs een mooi pad langs het meer. 
Verderop werden hoog in de rotsen enkele graven en een 
rotskerk uitgehouwen. Ondanks mijn vermoeidheid klim ik tot 
bij de kerkingang doch de laatste meters geef ik het op 
gezien ik geen risico’s wil nemen om de kerk te betreden. Ik 
passeer een tweede natuurlijke rotsboog met doorzicht op 
de achterliggende rotsen. Lange tijd wandel ik via een breed 
tractorpad langs de oever van het meer. Ik overweeg een 
plaats te zoeken om mijn tent neer te zetten doch ik stap  
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verder omdat er tweevisrestaurants langs de weg zouden liggen volgens het boek van Kate Clow. 
Eén van de visrestaurants staat leeg en van het ander is er geen spoor. Ik trek dan maar verder 
naar Asagi (lager gelegen) Tirtar waar ik hoop onderdak te vinden. Vermoeid bereik ik rond 18.30 
u het theehuis van Asagi Tirtar. Een man op het terras vraagt me mijn naam en ik meen te 
begrijpen dat hij Ramazan heet. Hij zit in een uitgebreid gezelschap. Wanneer ik binnen  
in het theehuis navraag doe of ik ergens onderdak kan 
vinden, verneem ik dat er geen pension is doch de waard kan 
zorgen voor vervoer naar Yalvac. Dit voorstel interesseert 
me geen moer en ik zet me dan maar op het terras en koop 
wat proviand in het nabijgelegen winkeltje naast de moskee. 
Ik bekom bij çay en wat snoepgoed van de geleverde 
inspanningen. Ik scan de omgeving af op zoek naar een droge 
plaats waar ik mijn slaapmat en –zak zou kunnen leggen. 
Wanneer ik de notities van mijn reisvoorbereiding doorneem   

zie ik dat een zekere ‘Ramazan’ als muhtar (dorpshoofd) van het dorp voor accommodatie kan 
zorgen. Net op het moment dat ik wil bellen naar het nummer van de man, wenkt de man me en 
nodigt me uit aan zijn tafel. Wanneer ik hem vraag of hij muhtar Ramazan is die volgens de info 
van Kate Clow kan zorgen voor onderdak, beaamt hij dat. Uit het gesprek met zijn tafelgenoot 
hoor ik de naam van Kate Clow vallen. Heeft hij ooit aan Kate beloftes gemaakt om trekkers op te  

 

vangen? Uiteindelijk 
neemt de man me mee 
naar zijn woning. Hij 
woont op een boerderij 
met drie woningen waar 
één niet gebruikt wordt 
en waar ik onderdak krijg. 
Zijn echtgenote maakt  

 
een lekker avondmaal klaar dat hij met me deelt. In de loop van de avond begint het hard te 
regenen en uiteindelijk heeft Paulus ervoor gezorgd dat ik weer onderdak kon krijgen. De 
vermoeidheid van de 3 voorbije lange wandeldagen begint wat door te wegen. 
 

vrijdag 04/05/2012 ASAGI TIRTAR ELEGI 21,9 km – 07:15 u 

 
Na de hevige regenval van gisteravond is de hemel licht bewolkt maar het blauw haalt de 
bovenhand. Ik ben ietwat vermoeid en zal het vandaag rustig aan doen. Trouwens ik heb één dag 
voorsprong op mijn planning. Na het ontbijt samen met mijn gastheer vertrek ik. Ramazan 
weigert elke geldelijke bijdrage en wil me zelfs met de wagen naar Yalvaç brengen. Ik bedank 
hem voor de gastvrijheid en zeg hem dat ik naar Yalvaç wil wandelen. Het is al goed na 9 als ik 
langs het theehuis loop en wanneer ik naar Yukari (hoger gelegen) Tirtar wil afdraaien zie ik hoog 
bovenop een elektriciteitspaal een ooievaarsnest. Via een kronkelende asfaltweg bereik ik het 
theehuis van Yukari Tirtar waar de vriendelijke uitbater mij gratis çay aanbiedt. Onderweg was 
ik een herder met kudde gepasseerd. Eén zeer klein herdershondje probeerde tijdens zijn 
stageperiode mij bang te maken. Voorbij Yukari Tirtar kom ik terecht in een zacht glooiend 
landschap dat groener wordt en waar akkers bewerkt worden. Het wandelen gaat heel vlot en 
vlug langs tractorpaden. Het is windstil en de zon zorgt voor een aangename temperatuur. Kort 
na de middag stijgt het kwik zelfs tot boven de 30°. Na een klim naar een weg loop ik weer 
verkeerd doch een grote hond dwingt me vlug weer op het goede pad. Rond 14.30 u verzamelen 
zich donkere wolken boven een heuvel voor mij. Ik heb geluk want ik zie het zware onweer 
uitbarsten voor mij. Tussen Eyüpler en het achterliggende gebergte slaan talrijke bliksemflitsen 
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in. Wanneer ik in het dorp aankom is er geen druppel regen gevallen. Op het dorpsplein koop ik 
wat frisdrank en snoep en drink thee in het theehuis. Voor het eerst zie ik tot mijn verrassing 
een vrouw op het terras van het theehuis. Ze rookt als een Turk en bij het weggaan schudt ze 
met al haar natuurlijke talenten heen en weer. Alhoewel ik een bus kan nemen naar Yalvaç stap ik 
verder. Ik volg de nieuw uitgestippelde route van de SPT. Onderweg trekken nieuwe 
onweerswolken samen boven een landschap van grijze heuvels en groene dalen. Ik ben op mijn 
hoede voor dit natuurgeweld en trek verder langs een pad door open velden. Rond 16:30 u plaats 
ik onder beschutting van een boom mijn tent in het open veld. Een half uur later duik ik mijn tent 
in want het begint licht te regenen. Na de regen volgt een zwaar onweer met donder en bliksem. 
Ik heb geen enkel idee waar ik me juist bevind langs de nieuwe route van de SPT. Ik heb er 
opnieuw meer dan 20 kilometer opzitten. De noodgedwongen stop bevalt me wel want ik ben blij 
dat ik kan rusten. Na het voorbijtrekken van het onweer geniet ik van het mooie wolkendek dat 
de hemel rood en geel kleurt. Tijdens de lange nacht trekken nog diverse onweersbuien voorbij. 
 

 

Zaterdag 05/05/2012 ELEGI YALVAC 22,6 km – 07:00 u 

 
Om 06:45 u word ik gewekt door de warmte van de eerste zonnestralen. De aarde is roestbruin 
en laat zijn sporen na op tent, schoenen en kledij. Tijdens het ontbijt en het opruimen van de 
tent passeert een gespan. Ik trek verder door het weidse groene landschap. Een half uur na mijn 
vertrek kom ik in het piepkleine gehucht Elegi, waar de vrouwen uit het dorp druk in de weer zijn 
met het bakken van yufka ekmek (plat flinterdun brood) . Een vrouw biedt me brood aan maar ik 
bedank haar want ik hoop tegen de avond in Yalvaç aan te komen. Ik kom voorbij een bron waar ik 
me was en vers water tank. Verderop moet ik wat zoeken naar de merktekens doch loop vlot langs 
een kunstmatig meer. Dan slingert de SPT zich als een lint doorheen een schitterend landschap 
met groene heuvels en dalen. Rond de middag zit ik onder de kruin van een linde thee te drinken 
op het centrale plein in Sücüllü na 13 km stappen. Ik neem ruim de tijd om iets te eten en uit te 
rusten want Yalvaç ligt op slechts drie wandeluren. Wanneer ik vertrek vallen enkele 
regendruppels doch mijn regenjas moet na 500 m opnieuw uit want de zon komt weer te 
voorschijn. Het golvende groene landschap gaat over in bebost gebied. Nabij een kunstmatig 
meer stoot ik op grote stenen, sporen van een antieke stad. Voorbij het meer en een grote 
vuilnisbelt bewonder ik delen van een bogenrij van het aquaduct van Antiochië. In antieke tijden 
bracht het over een afstand van 10 km water naar de stad. Een man op een bromfiets biedt me 
een lift aan. Ik trek echter te voet verder en kom langs de site van het antieke Antiochië. Ik 
beslis mijn bezoek uit te stellen tot morgen. Nabij het loket zijn enkele drank- en 
souvenirstalletjes waar ik iets fris ga drinken. Wanneer ik naar het telefoonnummer van hotel 
Psidia informeer, wil de uitbater me erheen brengen met zijn motorfiets. Na mijn dorst te 
hebben gelest met frisdrank word ik door de vriendelijke man bij het hotel afgezet. Ik boek een 
kamer met ontbijt voor twee nachten. Als de receptioniste me vraagt waar ik de wagen wil 
zetten, antwoord ik haar dat ik te voet ben. Als ze hoort dat ik te voet van Aksu kom is ze 
verbaasd maar ik merk ook een zweem van bewondering. Na installatie op de kamer en een lange 
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douchebeurt ga ik op zoek naar de otogar waar ik maandag de bus zal nemen. Ik maak plannen om 
het de volgende drie dagen wat kalmer aan de doen. Morgen is het zondag en ik plan Antiochië en 
de stad te bezoeken. Overmorgen reis ik opnieuw naar Egirdir om te genieten van een leuk 
pension en het meer om de dag erop door te reizen naar Adada. De vermoeidheid eist zijn tol en 
vroeg in de avond val ik als een blok in slaap. 
  

 

zondag 06/05/2012 YALVAC 

 
Na een zalig verblijf in dromenland sta ik rond acht in het dakrestaurant voor het ontbijt. Ik heb 
alle tijd om te ontbijten en geniet ten volle. Dan ga ik op stap naar de ruïnes van het antieke 
Antiochië. Bij de ingang zie ik twee rugzaktoeristen. Het zijn Rainer en Hartmut, twee Duitse 
wandelvrienden die ik in Egirdir ontmoette. Samen gaan we koffie drinken en wisselen email-
adressen uit. Na het bezoek aan Antiochië zullen ze met de bus verder reizen naar Adada om 
verder te trekken naar Aspendos. Ik besluit het rustig aan te doen en besef ook dat ik hen niet 
meer zal terugzien. In de site geven aanwijsborden de bezoeker een idee van de betekenis van 
hopen antieke stenen. Toch maken de ruïnes van de Augustus tempel en de resten van het 
Romeinse badhuis grote indruk op mij. Op het einde van mijn bezoek aan de ruïnes van de Sint 
Paulus kerk komen dreigende onweerswolken opzetten. Ik ben in T-shirt en haast me naar mijn 
hotel om het droog te houden. Het is middag en ik rust wat uit om nadien met regenjas doch 
onder een stralende zon op verkenning te gaan in de stad. Ik ga in het centrum op zoek naar het 
museum. Het is een kleinschalig museum met zonovergoten tuin en de toegang is gratis. Na het 
museumbezoek geniet ik van thee nabij de Devlethan moskee op het grote plein met zijn 330 jaar 
oude majestueuze plataan. In de muren van de moskee zijn duidelijk sporen te zien van stenen uit 
het antieke Antiochië. Het valt op dat op het plein en in de talrijke theehuizen geen enkele vrouw 
te zien is. Nadien ga ik op zoek naar een heuvel buiten de stad waar de resten te vinden zijn van 
de Men Askenos tempel. Niemand spreekt voldoende Engels en niemand kan me de juiste weg 
wijzen, noch het hotelpersoneel noch de plaatselijke politie. Iedereen kent het maar volgens de 
ene is het 3 kilometer ver en volgens de andere 7 kilometer. Uiteindelijk wandel ik in de heuvels 
achter Yalvaç vruchteloos op zoek naar de tempelresten doch krijg een mooi zicht over de stad 
in de plaats. 
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Maandag 07/05/2012 YALVAC EGIRDIR 10,4 km – 03:15 u 

 
Om halftien neem ik in het busstation een dolmus naar Isparta. Een uur later stap ik af in Egirdir 
en ik voel het aan als thuiskomen. Ik krijg een kamer in Charly’s waarvan het raam uitgeeft op 
het meer. Ik haal geld uit de muur om de volgende dagen door te komen en doe boodschappen om 
mijn proviand terug op peil te brengen. Ondanks een temperatuur van rond de 30° ga ik kort na 
de middag op stap naar het gesponsorde wandelpad dat ik tijdens mijn vorig verblijf ontdekte. Ik 
kom nabij het bord van het Oluklaci-pad om naar een hoogte van 1401 meter te klimmen. Ook nu 
is het zicht op het schiereiland van Egirdir adembenemend. Het pad is op bepaalde plaatsen 
versterkt met houten balkjes … ten einde de sponsors te plezieren met een houtfactuur?. 
Tijdens de klim krijg ik zicht op zowel het westelijk als oostelijk deel van de stad. In het westen 
bevinden zich talrijke kazernes van de commando’s en woonblokken voor hun gezinnen. Vooraleer 
naar de top te trekken kan ik mijn dorst lessen nabij een bron. Op de top staat een overdekte 
houten zithoek met uitzicht over het schiereiland van Egirdir. Langs het pad staan ook enkele 
banken om de wandelaar rust te bieden. Via dezelfde weg wandel ik terug naar het centrum van 
de stad en in het park onder de schaduw van een boom geniet ik van een liter koud appelsap. 
Uiteindelijk heb ik toch een 10tal kilometer in de benen. Ik heb genoten van de korte inspanning, 
voel me goed en na mijn rustdag morgen in Adada zal ik er opnieuw tegenaan gaan. 
  

   
 

dinsdag 08/05/2012 EGIRDIR SAGRAK 8 KM – 02:30 u 

 
Rond tien heb ik een dolmus naar Sütcüler. Na een mooie rit van iets meer dan een uur door de 
bergen arriveer ik in Sagrak. Ik zet mijn rugzak af nabij het pension. Via de asfaltweg trek ik 
naar de 2 km hogerop liggende antieke site van Adada waar ik Hassan Hüseyin hoop te treffen. 
Rond de middag rust ik uit nabij een schaduwrijk hoekje naast het wachtershuisje. Het is 28° op 
een hoogte van 1255m. Ik zie Hassan Hüseyin niet maar zijn voertuig staat er geparkeerd. Ik doe 
een middagdutje en een half uur later word ik gewekt door naderende stemmen. Hassan Hüseyin 
komt eraan met zijn 2 medewerkers die de site onderhouden. Het wederzien is hartelijk en ik 
word uitgenodigd om met hen aan tafel te gaan. Het middagmaal voor drie wordt verdeeld onder 
zijn vieren. Nadien ga ik op stap en het kwik is gestegen tot 34°. Ik verlaat Adada voor de 2de 
maal vanaf de site naar de antik yolu (antieke weg). Ik wandel niet maar slenter langs het 
Romeinse pad en geniet met volle teugen van de natuur in een zonnige omgeving. In het groene dal 
zie ik dat een groter palet aan bloemen de omgeving kleuren. Langs de asfaltweg naar Sagrak 
merk ik voor het eerst dat het Romeinse voetpad duidelijk van ver zichtbaar is langs de flank van 
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de rotsige helling. Zelfs vanaf de voordeur van mijn pension is het zichtbaar. Tijdens mijn vorig 
verblijf had ik het niet eens opgemerkt. Na het avondmaal valt net zoals de vorige keer een stille 
nacht over me heen. 
  

  
  

  
 

woensdag 09/05/2012 ADADA TOTA YAYLASI 17,4 km – 06:45 u 

 
Na een ontbijt in de zon nabij de antieke site van Adada en met een lunchpakket (brood, ei, 
tomaat, komkommer, kaas en fruit) verlaat ik Adada voor de 3de en laatste maal richting 
Aspendos. Onder een stralende zon wandel ik voorbij het bouleuterion (raadsgebouw) waar de 
zetels buiten staan en de tempel van Trajanus om na stenige wandelpaden door een uitgestrekte 
vlakte verder te trekken. Onderweg vind ik volop water en klim naar een heuveltop waar ik de 
SPT verlies. Ik vind markeringen weggehakt uit de schors van een boom doch weet niet of dit al 
dan niet opzettelijk is gebeurd. Vanaf de top van een heuvel zie ik beneden in het dal het dorp 
Yeniköy liggen. Ik kan niet mislopen en daal af om wat verderop opnieuw op de SPT te stoten. Ik 
wandel door het kleine gehucht en neem vers water nabij de moskee. Tevens maak ik gebruik van 
de aanwezige toiletfaciliteiten. Nabij de laatste huizen links van een grote groene vlakte volg ik 
een pad op een terrein bezaaid met sparren en rotsblokken. De weg is heel goed aangeduid doch 
het terrein wordt ruwer. Ik kom nabij verlaten boomstamhutten en klim naar een grote vlakte 
waar een slapende herder zijn kudde hoedt. Hij is verwonderd iemand te zien als ik hem wakker 
maak. Doorheen de zeer uitgestrekte ova leidt de SPT me redelijk gemakkelijk naar een brede 
bosweg met een grote bron. Na een rustpauze trek ik verder langs deze weg die aan beide zijden 
afgezet is met houten paaltjes en ijzerdraad. Een bulldozer heeft recent de weg opgekuist 
waardoor ik nergens nog enig teken van de SPT kan vinden. Ik stap over een omheining en met 
mijn gps vind ik redelijk vlot mijn pad terug doch het is niet zo eenvoudig om het te blijven 
volgen. Opletten na zoveel dagen langs de SPT blijft mijn deel. Vanuit de verte komen 
onweerswolken opzetten en bedreigen me langs mijn pad. Zonder nat te worden nader ik langzaam 
mijn doel en hoe dichter ik kom hoe meer het onweer rondom mij dreigt. Ik word omringd door  
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donkere wolken, blikseminslagen en regen. Met mokerslagen wekt de hemeldrummer de donder 
tot leven. Tot mijn verwondering blijf ik droog en bereik veilig de boswachtershut nabij Tota 
Yaylasi. Er is niemand en de deuren zijn op slot. Ik talm niet om mijn tent in een beschuttende 
omgeving op te zetten. De zon komt er opnieuw zwakjes door. Ik zit op bijna 1.600 m hoogte en 
was voor de 17 kilometer bijna 7 uur onderweg. Rond 17.15 u doet een losbarstend onweer mij de 
tent induiken. Het blijft onweren tot na middernacht. Ik beleef ook de koudste nacht zodat mijn 
nieuwe slaapzak toch een goede investering blijkt. 

  
 

donderdag 10/05/2012 TOTA YAYLASI KASIMLAR 15,8 km – 06:00 u 

 
Na een stille en rustgevende nacht sta ik op met een stralende zon. Ik vertrouw haar spelletjes 
niet. Ze belooft een heerlijke dag doch meestal kort na de middag trekt ze haar woorden in en 
stuurt een dreigende wolkenmassa op mij af. Ik ga op pad langs het nieuwe uitgetekende SPT pad 
doch na een kwartier sukkelen en zoeken geef ik het op en keer terug om de oude route langs de 
asfaltweg naar Kasimlar te volgen. Ik vind ook de oude wegmarkeringen terug en geniet van een 
schitterend berglandschap aan mijn linkerzijde. Ik meen het pad weg van de asfaltweg door de 
bossen te hebben gevonden doch na enkele honderden meter kom ik opnieuw terecht op de 
asfaltweg. Mijn oriëntatie is grondig verstoord en ik blijf dan maar braafjes verder stappen. 
Kort voor de middag bemerk ik boven mij op de flank van een heuvel de onduidelijke contouren 
van de ruïnes van een Byzantijnse kerk. Na wat te hebben gegeten kom ik terug op kracht en 
beklim de ruwe heuvelflank. Na de stevige inspanning bereik ik de ruïnes waar ik opnieuw op de 
SPT stoot. Ik stap langs meerdere steenhopen die ooit getuige waren van de macht van een abdij. 
Na wat zoeken volg ik de kam van een heuvel met zowel links als rechts zicht op bergketens. 
Nabij een door berglandschappen omringde hoogvlakte begint de afdaling naar Kasimlar. Tijdens 
deze afdaling heb ik ogen tekort om de natuurpracht om me heen te aanschouwen. Langs 
heerlijke paden daal ik af naar het centrale dorpsplein van Kasimlar waar ik me neervlij op het 
terras van het theehuis. Ik dompel me volledig onder in de dorpssfeer van stilte en rust. Het was 
een ideale wandeldag met temperaturen rond de 25° met enkel wat dreigende wolkjes na de 
middag. Ik was rond 15 u op het terras van het theehuis na een 16 km onderweg in 6 uur. Nadien 
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wijst de theehuisuitbater me de weg naar mijn pension. Op de bovenverdieping van een boerderij 
zijn enkele kamers ingericht met gemeenschappelijke badkamer. Er worden ook enkele nieuwe 
chalets ingericht. Ik ben blij er te zijn want nieuwe onweerswolken troepen samen. Na het genot 
van een warme douche barst buiten een onweer los waarbij de hemelsluizen wijd worden 
opengezet. Voor het lekkere avondmaal ga ik aan tafel met Abdurrahman, zijn echtgenote, John 
en Connie. John is een Brit terwijl Conny Duitse is. Ze zijn vrienden en beiden wonen in Istanbul. 
Connie spreekt perfect Turks na 7 jaar Istanbul en is journaliste. Zij logeren in een nieuw houten 
chalet dat op het erf van de boerderij is gebouwd. Onder een stromende regen geniet ik van de 
warmte van mijn bed. 
 

 
 

vrijdag 11/05/2012 KASIMLAR KESME 15,1 km – 06:45 u 

 
Na de zware regenval van de voorbije nacht lossen de wolkenslierten zich op in de warmte van de 
eerste zonnestralen. Onder een licht bewolkt hemelgespan daal ik een uur af naar de brug over 
een ondiepe doch woeste bergrivier. Voorbij de brug stijg ik door een groene omgeving langs een 
bucolische rustplaats naar een bergpas met heerlijke terugblik op Kasimlar. Het pad stijgt fel 
naar een ruwe bergpas met een herdershut en geitenkralen waar ik kort voor de middag aankom. 
Van de volgens Connie grote jonge onstuimige herdershond is er gelukkig geen spoor. De 
herdershut ligt goed gecamoufleerd in de natuurlijke omgeving van de bergpas. Iets voorbij de 
pas moet ik voor het eerst langs de SPT een regenjas aantrekken. De regen druppelt zacht 
terwijl ik me rustig voortbeweeg in een sprookjesachtige omgeving van door weer en wind 
gesculpteerde rotsformaties. Rond de middag neem ik mijn middagmaal en pauze in het gat van 
een enorme monoliet. Het is een ideale schuilplaats voor de lichte regenbui en ik voel me een 
prehistorische holbewoner. Daarna is het even zoeken naar de markeringen gezien er enkele 
ontbreken. In de verte zie ik mijn einddoel Kesme in de zon schitteren. Via eenzame paden krijg 
ik een mooi zicht op de bergen rondom Kesme. Kesme lijkt dichtbij doch het vergt me nog zware 
inspanningen vooraleer het theehuis nabij het kerkhof te bereiken. Ik ben er iets na 15 u als het 
opnieuw begint te donderen. Na een telefoontje met Abdurrahman word ik vlug afgehaald door 
Mustapha. Zijn huis staat langs de SPT en hij is volop bezig de benedenverdieping in te richten 
als pension. Na zware onweders met hevige stortbuien kan ik het stadje verkennen waar niets te 
beleven valt. Ik doe inkopen in de dorpswinkel die mij als wandelaar weinig voedzaams te bieden 
heeft. Ik ga vroeg onder de dekens want het is fris. 
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zaterdag 12/05/2012 KESME BEYDILI 14,8 km – 06:00 u 

 
Binnenvallende zonnestralen en het gebalk van een ezel 
wekken mij kort voor zeven. Waterdamp stijgt op uit het dal 
waar Kesme ligt. Onder een stralende zon verlaat ik het 
grote dorp dat al vlug achter mij in het dal verdwijnt. Via 
een breed tractorpad ga ik op stap en op zoek naar Asar 
Tepe, een heuvel met Hellenistische ruïnes en een mooi 
bewaarde graftombe. Alhoewel ik me op en top concentreer 
kan ik de heuvel onmogelijk vinden. In de omgeving liggen tal  

 

 

van heuvels en nergens kan ik een spoor vinden dat wijst op 
bewoning uit de oudheid. De pracht van de omgeving doet 
mijn ontgoocheling vlug verdwijnen en ik geniet volop van 
intens groene graspaden. Brede groene paden doorkruisen 
een bergachtige omgeving tot ze overgaan in smalle paadjes 
om af te dalen langs een droge rivierbedding naar het 
gehucht Cukurca. De laatste meters naar een poel verlopen 
langs een steile rand waar het toch even opletten is met een  

zware rugzak. Daarna moet ik wat zoeken om in Cukurca te 
geraken. Heel vlug ben ik het dorp door en wandel door een 
prachtige omgeving om wat later via een sterk dalend rotsig 
bergpad af te dalen naar een brede bosweg. Pas nabij een 
betonnen brug over de brede bergrivier zie ik dat ik 
verkeerd ben omdat ik een houten brug over moest. Een 
camionette van een venter, een rijdende winkel met brood en 
groenten, die naar Beydili moet, stopt naast me en vraagt of  

 

 

ik mee wil. Ik zeg van niet en dank hem voor het aanbod. Ik 
zie lange tijd geen markeringen van de SPT tot het moment 
dat aan de overzijde van de rivier de betonnen pijlers van de 
brug met de houten stammen zichtbaar worden. De 
overbrugging is volledig weggespoeld door het natuurgeweld. 
Voor de eerste maal ben ik blij dat ik verkeerd gelopen ben. 
De weg blijft maar stijgen en ofschoon ik geen tekens zie, 
moet ik blijven stijgen want er is geen andere weg. Rond de 

middag kan ik het brede tractorpad verlaten doordat 
steenmannetjes mijn aandacht trekken om via een smal doch 
zeer steil bospad verder te trekken. Ik hou halt om wat 
energie bij te tanken en kom hogerop opnieuw terecht op het 
brede bospad. Lichte neerslag overvalt me en ik kan schuilen 
in een primitieve hut. Hagelstenen geselen de omgeving en 
tot mijn spijt heb ik geen raki en glas bij me. Na de korte 
hagelbui stijg ik verder langs de stenige weg en bereik de  

 
eerste huizen van Beydili. Het is een schat van een bergdorp waar toerisme geen voet aan de 
grond heeft. Enkel landbouwtractoren en personen te voet kunnen er geraken. Er is geen winkel 
noch theehuis. Ik vind een onderkomen in een typische dorpswoning die als pension is ingericht. 
Beneden bevinden zich de stallen voor de dieren met er boven leefruimtes en een balkon. Door de 
afzondering van het dorp wordt enkel materiaal uit de natuurlijke omgeving gebruikt: hout en 
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steen. Yakup en kleinzoon Ismael verwelkomen me met thee. Na een letterlijk koude douche 
kleed ik me om en was mijn met zweet doordrenkte kledij uit. Onder de dreiging van regen en 
onweer ga ik met Yakup op verkenning door het unieke bergdorp op zoek naar de sporen van een 
Romeinse nederzetting. Nabij de dorpsbron wijst Yakup de erin verwerkte Romeinse steen aan. 
Na het doorkruisen van het dorp bereiken we via een heel oud wandelpad de top van de Romeinse 
heuvel genaamd Asarbasi waar de ruïnes van muurresten wijzen op antieke bewoning. Een oude 
Romeinse waterput wordt nog steeds gebruikt door de herders. Onder lichte regen daal ik 
opnieuw af naar mijn logement. In het dorp treffen we een groep wandelaars uit Antalya. Een 
deel van de wandelaars en de bagage werd door een landbouwtractor met kar tot boven in het 
dorp gesleurd. De zon doet opnieuw haar intrede waardoor hun tentjes in de omgeving van het 
schooltje kunnen worden opgezet. Ik ben fier dat ik als trekker kan zeggen dat ik in een pension 
logeer. Even vlug als de zon kwam, slaat het weer twee uur later om. Grijs overmeestert de 
omgeving en het regent pijpenstelen. Ik ben blij dat ik op het terras van mijn pension mijn 
avondmaal kan nuttigen bij het warme haardvuur. Ik kruip vroeg onder het donsdeken om de kilte 
te ontvluchten. 
 

zondag 13/05/2012 BEYDILI KUZDERE 17 km – 08:00 u 

 
Wanneer ik opsta schijnt de zon volop en zij wenst alle moeders een leuke moederdag. Er heerst 
een gezellige drukte in het tentenkamp van de wandelgroep uit Antalya. Ik wens de aanwezige 
dames een gelukkige moederdag en moet op de foto met enkelen van hen. De groep uit Antalya 
(Todosk) wandelt net als ik naar Cimenova. Vanuit Beydili stijgt de SPT langs heerlijke 
geitenpaden. Af en toe moet ik goed zoeken naar de wegmarkeringen. Ik ontmoet een jonge 
hyperkinetische herder die bij ons relatine zou voorgeschreven krijgen omdat hij vlugger dan 
zijn geiten rondhuppelt. Via een bruine kleverige weg bereik ik het verlaten zomerdorp Gölcük om  
 

 
verder steil te klimmen naar een brede weg waar ik een moeder en zoon ontmoet die terugkeren 
van de oregano-pluk. Ik blijf stijgen door een prachtig en eenzaam berglandschap naar een hoge 
pas waar sneeuwflappen mijn pad proberen te verbergen. Ik zie dat de wandelaars uit Antalya 
geenszins de SPT volgen maar een breed pad naar Cimenova. Ik probeer waar mogelijk de SPT te 
volgen wat niet eenvoudig is in een ruw landschap waar wegmarkeringen kunnen verdwijnen als 
sneeuw voor de zon. Tijdens de afdaling naar Cimenova ontmoet ik imkers aan het werk. Het dorp 
ligt zoals zijn naam het zegt in een uitgestrekte groene vlakte (ova) tussen ruwe heuvels. Nabij 
het theehuis verbroeder ik rond de middag met enkele leden van de bergvereniging Todosk uit 
Antalya. Terwijl zij per bus verder trekken naar Adada stap ik onder dreigende wolken verder 
naar Kuzdere. Eenzame paden brengen me naar een vervallen herdershut waar ik heel fel afdaal 
naar een bergriviertje. Een miezerige regen overvalt me en ik moet goed oppassen waar ik mijn 
voeten zet. Via een bijna loodrechte afdaling in een rotshelling bereik ik veilig een fel dalend pad 
naar een kleine waterval. Ik dwars een riviertje en ga schuilen voor de felle regen. Het blijft 
echter gezapig regenen en ik beslis om verder af te dalen tot ik redelijk vlot het kleine gehucht 
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van Kuzdere bereik. Ik ben blij dat ik het pension van Huseyin en Sefika bereikt heb. Sefika 
ontvangt me met alle Turkse gastvrijheid en overstelpt me met lekker voedsel. Ze denkt 
waarschijnlijk dat ik uitgehongerd ben. ’s Avonds moet ik met volle maag nogmaals aan tafel. Het 
blijft regenen en voor morgen zijn de weersvoorspellingen niet goed. 
  

 

maandag 14/05/2012 KUZDERE BELOVA 7,7 km – 03:15 u 

 
Om 08:15 u ben ik al op stap. Een licht zonnetje schijnt en ik ben blij dat het niet regent. 
Huseyin toont me de weg en ik steek de brede droge rivierbedding over naar de rechter oever. 
Op de andere oever liggen enkele huizen van het gehucht verspreid en een grote hond heeft geen 
interesse in een eenzame wandelaar. Via een ruw met stenen bezaaid pad kom ik op een enig mooi 
stijgend pad. Mooie liedjes duren niet lang want ik moet afslaan op een zeer steile puinhelling. 
Voorbij de pas wandel ik hoog langs een bergflank over puinhellingen en bospaden tot het pad 
volledig van de kaart is geveegd door een grondverschuiving. Op handen, ellebogen, knieën en 
voeten bereik ik opnieuw een SPT markering hoog boven mij. Tot mijn opluchting en met verstand 
op nul ben ik blij dat ik veilig boven ben geraakt. Langs rustige paden wandel ik dan verder door 
een woud dat nog duidelijk de sporen draagt van een zware brand. Kort voor de middag ben ik al 
in Belova, een groene hoogvlakte met enkele waterputten en één hut. Ik vind het wat vroeg en 
spijtig om nu al te stoppen doch ik heb geen alternatief. Er komen van over het gebergte al 
onweerswolken aanzetten waardoor ik beslis om geen tent op te zetten en mijn heil te zoeken in 
de enige intacte herdershut. Ik noem de hut “pension Ivan”. Dichtbij zijn diverse putten met 
drinkwater. Ik veeg de vloer van de hut schoon en laat het tapijt dat tegen het plafond is 
opgehangen zakken zodat ik mijn luchtmatras en slaapzak op het tapijt kan leggen. Een muis ziet 
mijn gezelschap niet zitten en verdwijnt tussen de muren van de hut. Rondom dwarrelen 
regenwolken die af en toe water over de omgeving hozen. Ik zit droog in de hut en ben blij dat ik 
mijn tent niet heb neergezet in het malse gras. De ganse namiddag woedt een strijd tussen de 
zon en de regenwolken. ’s Avonds kruip ik vroeg in mijn warme slaapzak. ’s Nachts word ik gewekt 
door een onbekend dier dat rond mijn hut dwaalt. Het blijft een raadsel. 
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dinsdag 15/05/2012 BELOVA CALTEPE 15 km – 07:00 u 

 
Reeds om 07:30 u ben ik weg onder de eerste warme zonnestralen. Ik ben blij dat ik mijn tent 
niet heb opgezet want de groene omgeving is helemaal doorweekt van de morgendauw. Ik wandel 
uren op en neer over heuvels en door dalen. Het is een eenzaam gebied waar ik in twee dagen 
geen mens ontmoette. Ook mijn gsm heeft sedert zondagavond geen enkele ontvangst meer. Het 
is echter heerlijk wandelweer, zonnig met af en toe een minuscule dreigende regenwolk. Nabij 
een pas daalt de SPT af door een ruw natuurgebied bezaaid met rotsen. Het wandelen vermoeit 
me en ik bereik stenige wandelpaden die zwaar afdalen naar een uitgestrekt dal. Ik kom even tot 
rust bij een put die echter droog staat. Vanaf het pad krijg ik een eerste zicht op een 
uitgestrekte vlakte waar de Köprülü doorheen meandert. Ik vind fris drinkwater in een omheinde 
put tussen de rotsen en les er mijn grootste dorst. Vanuit de hoogte zie ik Caltepe liggen. Het 
smalle stenen pad wordt uiteindelijk een brede weg die leidt naar het kleine dorp. Na 15 km en 7 
uur bereik ik Barca pension. Er is niemand en wanneer ik bel zegt een man me in het Engels dat 
hij binnen een goed halfuur eraan komt. Ik laat mijn rugzak achter en ga op zoek naar een 
theehuis in het centrum van het dorp. Een theehuis vind ik er niet maar de dorpswinkel wordt 
voor mij speciaal geopend. Uiteindelijk koop ik wat frisdrank en wat snoepgoed en ga terug naar 
het pension. Nabij het pension word ik per bromfiets opgehaald door Erdinc die me buiten het 
dorp aan de overzijde van de rivier naar een nieuw chaletpark brengt. Ik krijg een gloednieuwe 
kamer toegewezen en na de douche krijg ik een blik Efes aangeboden vanwege Muslum, de 
uitbater van Charly’s in Egirdir. Ik ben moe maar voel me goed in mijn (gewassen) vel. Vandaag 
opnieuw een zeer mooie etappe onder een deugddoende zon met temperaturen rond de 25°. Ik 
nuttig het avondmaal samen met Erdinc en een bevriende herder. De bergachtige omgeving wordt 
gehuld in regenwolken en later valt de regen dan ook neer. 
  

   

 

woensdag 16/05/2012 CALTEPE 

 
De hemel en de omliggende bergen zijn nog steeds bedekt met een grijze wolkenmassa. Regen 
dreigt en de zichtbaarheid is door de laaghangende wolkenmassa’s beperkt. Na overleg met 
Erdinc beslis ik om nog een dag te blijven en de evolutie van het weer af te wachten. Ik heb 
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namelijk een mooie kamer waar ik wat kan rusten. Eventueel kan ik later op de dag, wanneer het 
weer het toelaat, op verkenning trekken in de omgeving. Na het ontbijt samen met het gezin van 
Erdinc begint het te gieten. Ik rust wat uit op bed, lees wat en evalueer mijn foto’s. Rond de 
middag barst een hevig onweer los. Af en toe zijn er felle windstoten waardoor ik blij ben niet op 
pad te zijn. Volgens Erdinc zijn er morgen geen bussen naar Caltepe. Tegen betaling kan ik 
morgen door een oom van Erdinc met de wagen naar Karabük gebracht worden. De ganse dag valt 
water uit de lucht: lichte en felle regenbuien, miezerige regen en zware stortbuien. In de 
namiddag zie ik hoe de vrouwen yufka ekmek bakken. Van Erdinc kom ik te weten dat het 
gebakken flinterdunne brood tot 3 maand kan bewaard worden. ‘s Avonds geniet ik samen met de 
ganse familie van lekkere gözleme, Turkse pannenkoeken gevuld met groenten. 
 

donderdag 17/05/2012 CALTEPE KARABÜK 16,1 km – 04:00 u 

 
Na het ontbijt brengt de oom van Erdinc me naar Karabük. Na een lange rit langs een bergweg 
zet hij me af in Perge Restaurant annex pension. Ik betrek een nieuw houten chalet. De zon doet 
verwoede pogingen om door de regenwolken te breken. Ik ga op stap naar Beskonak langs een 
woelige rivier wiens water bruin kleurt door de overvloedige regenval van de voorbije dag. Wat 
verder stoot ik nabij een zijrivier van de Köprülü op een kleine Romeinse boog. Een groenblauwe 
poel aan de overzijde nodigt uit tot zwemmen. Ik stap kort door een stuk bos en stoot langs de 
asfaltweg op Romeinse ruïnes. Verderop passeer ik de splitsing naar Selge (11 km) doch ik stap 
rechtdoor en bewonder de Oluk Köprü, een Romeinse brug over de rivier Eurymedon (Köprüçay) 
waarover na 2000 jaar nog steeds gemotoriseerd verkeer rijdt. Ik wandel verder naar Beskonak 
en stoot op stenen steunberen van het oude aquaduct waarvan de bogen verdwenen zijn. In het 
verlengde ervan liggen muurresten die ik niet kan toewijzen. Ik keer nadien op mijn stappen  
 

 
terug en doe wat inkopen in een dorpswinkel. Daarna vlei ik me neer op het terras van een klein 
restaurant. Bij een Efes bekijk ik de moedige rafters die in hun plastieken boten het bruine 
kolkende water van de rivier trotseren. Van Erdinc had ik gehoord dat in de zomermaanden tot 
5.000 rafters per dag over de rivier gelost worden, allemaal strandtoeristen die uit de 
kuststreek rond Antalya vluchten voor de hitte en wat verkoeling zoeken. Ik besluit op het 
terras een eenvoudige maaltijd te nuttigen: gebakken kip, salade en wat in olie gebakken frieten. 
Voor deze eenvoudige maaltijd – vijf kleine stukjes gebakken kip afkomstig van een brochet – 
probeert de jonge ober me 34 TL aan te rekenen i.p.v. 22 TL. Ik Laat me niet vangen en 
uiteindelijk maakt hij een correcte rekening. Ik geef geen fooi. Na de middag verdwijnen de 
regenwolken volledig en lopen de temperaturen op tot boven de 30°. Na wat rust op mijn kamer 
vertrek ik in de late namiddag voor een wandeling langs de SPT naar het dorpje Karabük. 
Wanneer ik terug ben in mijn pension heb ik er vandaag volgens mijn gps toch 16,1 km opzitten. 
Bij de eigenaar van het pension probeer ik informatie te bekomen wanneer ik zaterdag e.k. een 
bus naar Serik heb. Gezien de eigenaar geen letter Engels verstaat of spreekt, antwoordt een 
man uit zijn entourage me dat er in het weekend geen bussen rijden. Ik kan echter tegen een 
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goede prijs, lager dan die van een taxi, naar Serik gebracht worden. Ik geloof geen barst van 
hetgeen de man me probeert wijs te maken en vraag hem beleefd om toch maar eens voor mij 
navraag te willen doen wanneer ik een bus kan nemen. Wanneer ze horen dat ik morgen naar Selge 
stap, laten ze me weten dat ik aldaar per wagen kan worden afgehaald. De 11 km lange rit zou me 
slechts 60 TL kosten. Voor het eerst tijdens mijn tocht langs de SPT voel ik me ongemakkelijk. 
Ik ben in een toeristische streek en de toerist is een geldmachine die eventueel gemolken kan 
worden. Ik besef maar al te goed dat ik de jongeman niet zal terugzien. Wat me het meest tegen 
de borst stoot is dat verkeerde informatie wordt gegeven ten einde er zelf geld aan te 
verdienen. Tijdens het avondeten vraag ik een Efes doch krijg een kleine Tuborg voorgeschoteld.  
 

vrijdag 18/05/2012 KARABÜK KARABÜK 30,6 km – 10:00 u 

 

 

Na een goede nacht sta ik op in de zon. Het 
beloofde ontbijt om zeven krijg ik pas 
driekwartier later. Ik laat mijn dag niet 
vergallen en ga met een dagrugzak op stap naar 
Selge. Het wordt mijn laatste wandeldag langs 
de SPT en het belooft een lange te worden. 
Nabij de Romeinse Oluk brug pik ik vlug de 
markeringen van de SPT op. Ik snijd enkele 
bochten van de asfaltweg af en trek de bossen in 
om hoog boven de canyon een wandelpad te 
volgen dat geleidelijk afdaalt naar de woeste  

  
rivier. Langs het pad ontmoet ik de zoon van 
Tevfik die te voet naar zijn werk gaat. Hij 
verdient zijn brood met rafting. In een 
prachtige omgeving van water, bergen en 
bossen liggen enkele chalets voor 
rugzaktoeristen nabij de boerderij van 
Tevfik. Gezien mijn lange dag voor de boeg 
houd ik er geen rustpauze en hou het op een 
‘merhaba’. Ik kom voorbij een armoedig 
boerderijtje om verder af te dalen naar een 
woeste rivier waarbij ik me de bedenking   
  

 

maak hoe ik deze zal oversteken. Over de ganse 
breedte van de rivier strekt zich een rotsplaat 
uit die bij hoge waterstand volledig overstroomd 
wordt. Bij lagere waterstand vormt zij een 
natuurlijk brug over de rivier. Een groot gat 
onder de plaat biedt een doorgang aan het 
kolkende water dat aan de andere zijde opnieuw 
een brede stroom wordt. Heel vlug volgt een 
zeer steile klim langs een bospad. Daarna een 
licht stijgend pad langs een rotswand met zicht 
op het groene dal met de wild rollende rivier. 
Langs de steile rotswand loop ik ietwat verkeerd  
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doch kan vlug opnieuw het pad vinden. Een 
zwaar stijgend pad over de rotsen wordt me 
voor de voeten geschoven en ik acht me 
gelukkig dat ik slechts een licht rugzakje bij 
heb. Het is gelukkig droog en zonnig met 
aangename temperaturen rond de 25°. Ik 
blijf me de bedenking maken hoe ik deze 
natuurlijke hindernis zou nemen met mijn 
zware rugzak. Na meer dan een uur bergop 
zwoegen kom ik terecht in een rustiger 
omgeving. Ik blijf echter zacht stijgen door   
  

 

een rotsachtige omgeving met door de natuur 
geboetseerde rotsmuren. Dit gebied word klein 
Cappadocië genoemd. Ik hoor geluid en ik zie een 
herder hoog in de top van een boom zonder enige 
vorm van bescherming bezig met het hakken van 
takken voor zijn kudde geiten. Nabij een pas rust 
ik uit om wat op krachten te komen na de toch 
wel zware klim. Door een feeëriek landschap van 
grillige rotsformaties wandel ik af en toe langs 
majestueuze kastanjebomen naar Selge. Nabij 
Altinkaya, Turkse naam voor het dorp nabij  

  
Selge, proberen enkele regenwolken de pret 
te vergallen. Wanneer ik in Selge aankom 
begint het wat te spatten nabij het 
indrukwekkende antieke theater. Ik kom er 
nog maar toe of ik krijg al twee vrouwen op 
mijn dak die tot mijn grote verwondering vlot 
Duits spreken en hun geschiedenislesje over 
het theater afratelen. Wanneer ze aanvoelen 
dat ik niets zal kopen van hun nepjuwelen of 
borduursels druipen ze met tegenzin af. Na 
het bezoek aan het theater les ik gulzig mijn   
  

 

grote dorst met frisdrank uit het naburige 
winkeltje. Ik word logement aangeboden evenals 
vervoer naar Karabuk die ik beide afwijs. 
Blijkbaar kan men niet verstaan dat er mensen 
zijn die 11 kilometer wandelen ontspannend 
vinden. Buiten het theater heeft het dorp nog 
andere antieke bezienswaardigheden doch ik laat 
ze links liggen omdat ik nog een stevige 
wandeling naar Karabük voor de boeg heb. Bij het 
verlaten van het dorp Altinkaya krijg ik zicht op 
het mooie theater dat het dorp domineert met in 
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de achtergrond een prachtig bergdecor. 
Langs enkele rijen van het antieke stadium 
wandel ik via een asfaltweg het dorp uit. Bij 
de bouw van de huizen in het dorp zijn 
antieke blokken als bouwstenen verwerkt. 
Daarna kom ik terecht op de 11 km lange 
dalende asfaltweg naar de Oluk brug in 
Beskonak. Onderweg kom ik een karavaan 
zware 4x4 voertuigen tegen toeristen naar 
Selge brengen via de asfaltweg. Langs de 
dalende asfaltweg geniet ik ook van prachtige  
vergezichten doch zie slechts flarden van hetgeen ik langs de SPT naar Selge kon zien. Ik 
bewonder de rotsflank die me enkele uren zoet hield tijdens de zware beklimming naar Selge. 
Tijdens de afdaling naar Karabük wordt mijn aandacht getrokken door het productieproces van 
Efes. Ik ben dan ook verheugd om te zien dat bier hoofdzakelijk uit zuiver water bestaat. 
Vermoeid bereik ik mijn chalet na 10 uur onderweg. Het was mijn laatste maar ook langste etappe 
langs de SPT met 30,6 km. Ik sta lang onder de lauwe douchestralen die het vuil, de 
vermoeidheid en mijn lichte verontwaardiging van de voorbije 2 dagen wegspoelen. Ik heb in het 
Duits een aangenaam gesprek met een jonge man die me bedient en me geruststelt dat ik morgen 
wel een dolmus naar Serik zal vinden. Ik moet ook dringend geld uit de muur halen want de 
laatste maal dat ik dit kon was 10 dagen terug in Egirdir. 
 

zaterdag 19/05/2012 KARABÜK KECILER 

 
Om op zoek te gaan naar een dolmus met bestemming Serik beslis ik vroeg op te staan zonder 
het ontbijt af te wachten. Wanneer ik rond 06 u opsta brengt een hevig onweer mijn plannen in 
de war. Pas iets voor zeven verlaat ik mijn chalet en stap in een lichte regen naar Beskonak. Er is 
quasi geen verkeer op de weg en ik word goed nat. Een wegwijzer duidt aan dat Antalya op 89 km 
ligt. Na ongeveer 6,5 kilometer langs de weg hoor ik voor het eerst een voertuig naderen. Het is 
stipt 8 uur en tot mijn opluchting blijkt het een dolmus die naar Serik rijdt. Tijdens de rit kan ik 
me wat opwarmen en mijn natte regenjas laten drogen. Ik zie af van mijn plan om Aspendos te 
bezoeken want ik wil zo vlug mogelijk doorreizen naar mijn pension nabij Kayaköy. Rond 09.15 u 
word ik afgezet nabij het busstation van Serik. Stappend naar het busstation kan ik al op een 
grote bus naar de otogar in Antalya springen. Een uur later ben ik al in de busterminal in Antalya. 
Ik word er vlug aangeklampt door een man die me naar het loket van de busmaatschappij 
KamilKoç brengt. Ik reserveer een busticket door het binnenland naar Fethiye doch moet 2 uur 
wachten vooraleer de bus vertrekt. Ik ben blij droog te zitten want buiten breken tal van 
onweders los die de omgeving van de otogar diverse malen blank zetten. Na de zondvloed schijnt 
de zon opnieuw en stipt om 12.30 u vertrekt de bus naar Fethiye. De pensionuitbaatster is van  
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mijn komst op de hoogte en ik zal kunnen meerijden met haar omdat ze in Fethiye is. De 3 uur 
durende rit door het binnenland verloopt door een opvallend groen landschap doorspekt met 
heuvels en bergen met sneeuwdekens. De zon schijnt en een lappendeken van wolken zorgt voor 
een mooi schaduwspel op de grond. Wat een kleurverschil met september 2009 toen alles zo dor 
en droog leek. Aan boord van de bus krijgen de passagiers water, thee of frisdrank aangeboden 
zoals tijdens een vlucht. Aangekomen in de otogar in Fethiye schijnt de zon volop. Ik bel naar de 
gsm van mijn gastvrouw Filiz. Samen met Marie word ik door haar afgehaald en naar het pension 
Misafir Evi in het gehucht Keçiler nabij Kayaköy gebracht. Marie is een Belgische die 10 jaar 
geleden op 12jarige leeftijd met haar ouders de Luikse regio heeft verlaten om zich te vestigen 
in Canada. Haar pa is van Turkse afkomst maar zijzelf spreekt geen Turks. Terwijl ik in het 
pension mijn laatste vakantieweek doorbreng, zal Marie er enkele dagen werken vooraleer verder 
te reizen. Onderweg naar het pension blijkt er een klein misverstand wanneer mijn gastvrouw 
denkt dat ik de nieuwe klusjesman ben voor het pension. Het pension ligt in een stille omgeving, 
heeft prachtige kamers en dito tuin met klein zwembad. Het geserveerde avondmaal is uitermate 
lekker. Het pension was door mij vanuit België gereserveerd via internet gezien zijn centrale 
ligging van waaruit ik rustig in de omgeving te voet op verkenning kan. 
 

zondag 20/05/2012 KECILER FETHIYE 25,7 km 

 
Rond zeven ben ik op en de zon strooit al een aangename warmte over de omgeving. Op een 2tal 
kilometer ontwaakt het ruïnedorp Kayaköy in de ochtendzon. Voor het ontbijt ga ik op stap naar 
het indrukwekkende Kayaköy. Ik was er voor het eerst in 2009 toen ik wandelde langs de Lycian 
Way. Het was liefde op het eerste zicht. Net als toen maakt het spookdorp een onuitwisbare 
indruk. Het ooit drukke Griekse dorp werd in 1923 volledig verlaten en nooit meer bewoond.  
 

 
 
Ondanks de rust en de stilte die het dorp uitstraalt, laat het dorp me met dubbele gevoelens 
achter. De gedwongen verhuizingen na de Turks-Griekse oorlog brachten wellicht veel pijn, 
verdriet en woede met zich mee. Ik keer dan terug naar mijn pension waar ik na het ontbijt langs 
de Lycian Way naar Fethiye wandel. Ik herken de Lycische grafsarcofagen en Ottomaanse 
waterreservoir langs de weg. Daarna volg ik diverse stukken van een eeuwenoude met 
kinderkoppen geplaveide weg. Vanuit de hoogte komt Fethiye en haar baai door de kruinen van de 
bomen piepen. Onderweg ontmoet ik een Turks gezin dat aan het picknicken is. Ik word 
uitgenodigd om samen met hen te eten. Ik probeer hen duidelijk te maken dat ik juist uitgebreid 
heb ontbeten maar met plezier çay aanvaard. Ik daal verder af naar de stad en bezoek de ruïnes 
van het oude Byzantijnse fort op een heuvel van waaruit ik een weidse blik kan werpen over de 
baai en de stad. Ik daal af naar de steile rotswand waarin antieke graven werden gehouwen. Het 
meest indrukwekkende is dit van Koning Amyntas met een Ionische tempelfaçade uit de 4de eeuw 
voor Christus. Ik wil het graf zeker bezoeken omdat het me niet lukte in 2009. Voor ik de 
rotswand bereik, wenkt een Turk me en neemt me mee naar enkele graven die verscholen liggen 
tussen de huizen in de wijk. Na de korte rondleiding wil hij geld en ik geef hem wat drinkgeld 
doch hij is blijkbaar niet tevreden met zijn gage. Na het bezoek aan het graf van Koning Amyntas 
is het onmogelijk om de andere graven in de wand van dichtbij te bekijken. Na het bezoek word 
ik door een jong gezin uitgenodigd om mee te rijden naar het museum maar ik bedank hen en zeg 
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dat ik andere plannen heb. Ik heb honger en dorst en ga op zoek naar mijn favoriet restaurant in 
Fethiye. Na wat zoeken vind ik het restaurant Mozaik Bahçe Restaurant terug doch tot mijn 
grote teleurstelling is het gesloten en gaat het pas vanavond terug open. Ik vlei me neer op een 
terras om er mijn verloren vocht aan te vullen en wat te eten. Nadien trek ik verder langs de 
kade naar de haven om achter het antieke theater te stijgen naar het pad van de Lycian Way dat 
me opnieuw naar Kayaköy leidt. Op mijn terugweg stopt een auto naast mij. Het is een Brits 
koppel uit mijn pension dat vraagt of ik mee wil rijden. Ik bedank hen voor het aanbod en zeg dat 
ik moet afkicken van een lange wandelvakantie. Via dezelfde terugweg als de heenweg bereik ik 
na een leuke wandeling mijn pension. Niet slecht om tijdens een rustdag meer dan 25 km afgelegd 
te hebben in een stralende zon boven de 30°. Ik geniet van het avondmaal bij een ondergaande 
zon naast het zwembad. 
  

  

 

maandag 21/05/2012 KECILER 32,7 km 

 
Na het ontbijt bel ik naar mijn ma om haar te feliciteren want ze wordt er 4 x 20. Vandaag ga ik 
op zoek naar de ruïnes van een klein klooster dat uit de rotsen werd gehakt met zicht op het 
uitgestrekte blauw van de zee. Ik verlaat Kayaköy nabij een klein rond punt en wandel naar 
Gemiler Adasi. Via het binnenland wandel ik langs rustige asfaltwegen naar de kust. Een heuveltop 
biedt me een panoramisch zicht over een baai met enkele eilanden. Ik daal af naar het strand 
waar ik toegangsgeld dien te betalen. Juist voor de kust ligt Gemiler Adasi of St. Nicolaas eiland. 
Het eiland is een trekpleister voor de talrijke toeristenboten. Vanop het strand zijn de 
contouren van ruïnes uit de Byzantijnse periode zichtbaar. Op het eiland zijn de ruïnes van vijf 
kerken te bezichtigen, gebouwd tussen de jaren 400 – 600 AD. Ik vlei me neer op een terras 
nabij het strand. Er zijn twee restaurants die beide éénzelfde aanbod hebben doch op geen 
enkel aanwijzingsbord staat enige prijsvermelding. Ik bestel een lekkere Efes waarvoor slechts 
5TL wordt gevraagd. Gezien het middag is, bestel ik een omelet, brood en een klein schaaltje 
groenten. Bij het afrekenen blijk ik in de toeristenval te zijn gelokt want voor die eenvoudige 
maaltijd wordt me 20TL aangerekend. De kip met de gouden eieren? Ik begrijp nu waarom de 
prijzen niet voor het publiek zichtbaar zijn en waarom er geen menukaarten zijn. Ik laat geen 
fooi achter en wandel terug naar de splitsing naar het Afkule klooster. Het wandelpad is goed  
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aangeduid met geel/rode verfstrepen. Eerst volg ik een breed pad dat door de bossen loopt. 
Nadien versmalt het pad en klimt en blijft klimmen. Ik stap blijkbaar als een robot en doorkruis 
een woest wandelgebied. Ik kom terecht bij een ruïne van een oud gebouw en wandel verder tot 
ik nabij een heuvel op een rotsgraf stoot. Wat verder krijg ik zicht op de kustlijn van Fethiye 
waardoor ik besef dat ik veel te ver ben. Het is al 16.30 u en ik keer dan maar vlug terug op mijn 
stappen want het is nog een lange weg terug naar Kayaköy. Ik hou er stevig de pas in en 
uiteindelijk bots ik op de ruïne van een kapel waar ik via een zeer steil pad kan afdalen naar de 
ruïnes van het kleine klooster Afkule (af=vergiffenis en kule=toren). In de 11de eeuw vond een 
monnik deze wondermooie plaats de perfecte plek om God te eren. Alleen God weet hoe hij het 
voor mekaar gekregen heeft om op deze eenzame, gevaarlijke doch adembenemende plaats een 
klooster te bouwen. Ik daal af naar de ruïnes die een buitengewoon zicht bieden op de zee met 
ondergaande zon. Ik klim via in de rots gehouwen treden tot in het klooster dat in de rots werd 
gebouwd. Vandaar is het zicht over het blauw van de zee wondermooi. De binnenzijde van het 
klooster is onteerd door graffiti. Na het bezoek stap ik vlug door naar Kayaköy waar ik in een 
winkel een liter cola koop die ik onderweg naar mijn pension leegdrink om de grootste dorst te 
lessen. Rond 19.30 u ben ik in mijn pension en heb er bijna 33 km opzitten. Vandaag stegen de 
temperaturen opnieuw boven de 30°. Later op de avond begint het wat te druppelen. 
  

 

dinsdag 22/05/2012 KECILER ÖLÜDENIZ 8 km 

 
Na de zachte buien van de voorbije avond schijnt de zon opnieuw door het gebladerte van de tuin 
rond het pension. Ik ga op stap naar Ölüdeniz ook gekend als de blauwe lagune. Ik ga naar 
Kayaköy en een overijverige ambtenaar van het Turkse ministerie van Cultuur laat me 5 TL 
toegang betalen. Nabij de ruïnes van de grote kerk volg ik geel/rood. Een aangename wandeling 
langs de kustlijn brengt me naar Ölüdeniz. Onderweg krijg ik vanuit een ander oogpunt zicht op 
Gemiler Adasi. Wanneer ik Ölüdeniz nader komt het welbekende banaanvormige strand in zicht. 
Ik passeer het quasi lege strand en maak de bedenking dat het uitzicht op het strand mooier is 
vanuit de hoogte. In 2009 zag ik het strand liggen toen ik stijgend de bergen introk langs de 
Lycian Way. Het is middag en aperitieftijd. Op een terras geniet ik van het lokale vocht en dan 
heb ik het wel gezien. Ik neem kort daarop een dolmus naar Fethiye via de toeristendorpen 
Hisaronu en Ovacik. Beide dorpen zijn enkele aaneengesloten straten vol bars, winkels en 
restaurants waar rood geblakerde Britten zich thuis voelen. Ik voel me echter meer thuis op het 
terras van mijn favoriete restaurant Mozaik Bahçe nabij de vismarkt buiten de drukke 
toeristische buurt. In de schaduw geniet ik van overheerlijke mezze met brood. Daarna volgt een  
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manti (Turkse ravioli) als hoofdschotel. De thee wordt door het huis aangeboden. Bij het 
afrekenen maak ik de bedenking dat ik evenveel betaal voor die heerlijke gerechten als ik 
gisteren op het strand betaalde voor een eenvoudige omelet. Rond 16.30 u ben ik al terug in 
Keçiler en verneem van Marie dat ze vandaag vrij had en Fethiye had bezocht. Jammer dat ze dit 
pas laat wist anders konden we samen op stap. Vandaag heb ik het kalm aan gedaan want ik heb 
slechts 8 km in de benen. 
 

woensdag 23/05/2012 KECILER ANTALYA 

 
Ik neem afscheid van Marie en trek te voet naar de weg waar ik een dolmus naar Fethiye kan 
nemen. Om 11 uur ben ik in het busstation van Fehtiye waar ik bij KamilKoç een ticket reserveer 
voor de bus om 14 uur naar Antalya. Ik heb ruimschoots de tijd om lekker te lunchen in mijn 
favoriete restaurant dat zich op 20 minuten wandelafstand bevindt. Na opnieuw een lekkere 
maaltijd stap ik op de bus naar Antalya. Onderweg houdt de bus een korte halte in een 
wegrestaurant waar ik thee drink. Drie uur later bereikt de bus de otogar van Antalya. Ik neem 
er al vlug een bus naar Kaleici, het oude centrum waar Sabah Pansyon gelegen is. Bij aankomst 
reken ik af en betrek dezelfde kamer die ik 2 jaar geleden betrok. Na de douche slenter ik wat 
rond in de mij gekende omgeving. Ik schrap het idee om morgen de antieke site van Termessos te 
bezoeken want ik heb sedert een tweetal dagen last van een lichte blessure aan de rechter heup. 
’s Avonds ga ik samen met Huseyin eten in een hip restaurant dat vooral door de lokale inwoners 
wordt bezocht. Huseyin studeert film en beeldende kunst in Antalya. Ik leerde hem kennen toen 
hij me in 2009 langs de Lycian Way logies aanbood in zijn ouderlijke huis. Met gevulde magen 
bezoeken we de club ‘the Jungle’ waar het groepje ‘Günese Yolculuk’ sfeer brengt met hun 
ophitsende en opzwepende balkan muziek. 
  

 

donderdag 24/05/2012 ANTALYA 

 
Na uitslapen tot rond 08.15 u geniet ik op het terras van het nabijgelegen restaurant van het 
ontbijtbuffet. Ik bevestig mijn vlucht per sms. Ik laat in mijn pension mijn kledij wassen en 
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drogen want ik wil mijn medemens morgen op het vliegtuig niet vergas(s)(t)en op een geurtje van 
doorzwete en stinkende trekkingskledij. Daarna ga ik rustig op stap op zoek naar een kleine 
kapperszaak. Ik drink thee nabij een pleintje, ga een kleine kapperszaak binnen waar ik hartelijk 
word verwelkomd. Voor het eerst ga ik naar de kapper in Turkije en het is een heel aangename 
ervaring en meevaller geworden. Ik onderga eerst een scheerbeurt. Met warme wax worden 
gezichtsdelen bedekt en nadien onthaard. Ik krijg een gezichtsmasker dat tijdens de knipbeurt 
volledig hard wordt. Tijdens de wasbeurt van mijn haar wordt ook het masker weggewassen. Ik 
voelde me herboren en de kapper was uiterst tevreden met mijn bijdrage gezien ik hem naar 
Belgische normen betaalde. Ik kan een Belgische krant op de kop tikken die ik op een terras 
onder het genot van Turks water lees. In de namiddag slenter ik nog wat rond in de steegjes met 
zijn talrijke winkels en zet me neer op een bank met zicht over de kleine haven waar boten 
toeristen weg- en aanbrengen. Tijdens het avondmaal in het pension maak ik de bedenking dat ik 
toch nog eens zal moeten terugkeren naar Antalya. Wanneer ik eens een goedkope vlucht naar 
Antalya op de kop kan tikken zou ik er een antiek weekje van willen maken met bezoek aan steden 
zoals Termessos, Tlos, Selge, Perge en Aspendos. 
  

 

vrijdag 25/05/2012 ANTALYA KORTRIJK 

 
Onder een stralende ochtendzon word ik naar de internationale luchthaventerminal nummer 2 
gebracht. Tijdens het ontbijt had ik een gesprek met een Australisch koppel dat een week langs 
de SPT wilde trekken. Ik kon hen plezieren met enkel logementtips en blijkbaar overtuigde mijn 
enthousiasme hen om er tegenaan te gaan. Ons gesprek was te kort omdat ik slechts een ½ uur 
tijd had voor het ontbijt. Als eerste kan ik mijn rugzak kwijt en heb alle tijd om in te checken. 
Iets later dan voorzien stijgt het vliegtuig kort na de middag op doch landt op tijd rond 15.15 u 
op Zaventem. Ik haal in het station een trein naar Gent maar weet niet dat ik op een boemeltrein 
zit die zowaar in elk klein station stopt. In Gent heb ik direct verbinding met Kortrijk waar ik bij 
aankomst het niet kan laten om een lekker pak Belgische friet naar binnen te werken. Uiteraard 
mocht daar een pintje bij.  
 
Fotolink: 
https://picasaweb.google.com/100240055829031965073/MemoriesOnTheSaintPaulTrail 
 
Mijn hoogtepunten langs de Saint Paul Trail: 

- De ontmoeting met de talrijke vriendelijke herders waarmee ik contact probeerde te 
leggen. 

- De ontmoeting met de lokale bevolking waar ik onderdak kon krijgen of waarmee ik 
probeerde een praatje te maken. 

- Het heerlijke Karaçan hotel in Sütçüler waar ik kon genieten van 2 lokale wandelingen in 
de omgeving. 
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- De indrukwekkende wandeling langs een oud Romeins pad naar de antieke site van Adada 
met het leuke pension in het oude schooltje in het nabije Sagrak. 

- Het leuke pension Charly’s te Egridir en de prachtomgeving van het meer. 
- De prachtige wandelingen door een mooie natuur van berglandschappen, groene heuvels, 

rotsformaties… 
- Talrijke kleine antieke sites waar je enkel als wandelaar komt. 
- Het originele bergdorp Beydili dat niet toegankelijk is voor het toerisme waardoor het 

zijn eigen geaardheid hopelijk kan behouden. 
- Het lekkere voedsel dat me toeliet toch 9 overtollige kilo’s te verliezen tijdens mijn 

trektocht. 
- Het weer dat me bijna steeds goedgezind was. 

 
Een ander hoogtepunt doch buiten de SPT was mijn bezoek aan het antieke Sagalassos met zijn 
ligging in een bergachtig decor. 
Ik bedank ook Kate Clow voor haar boek met bijhorende kaart en website waar ik de broodnodige 
waypoints kon downloaden. Ik dank haar en de vrijwilligers voor het aanbrengen en onderhouden 
van de vele merktekens langs de SPT. 
Ik dank ook Katrien omdat ze toeliet dat ik 6 weken op pad kon zijn waardoor ze er helemaal 
alleen voor stond. 
Ik dank Garmin voor hun uitstekende gps-toestellen. 
 
 
 

 

 

  
 
 
          Degryse Ivan 
         ivan.degryse@skynet.be 


