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Reisverslag 5 – 2007 

 

Het vorige reisverslag eindigde op 29 september bij Anit Limani, op het SW-

puntje van het schiereiland Gallipoli onder het Turkse monument ter 

herinnering aan de gevallen soldaten uit WO I. Als we op de 1ste november 

op onze winterplek aan de steiger bij Mediteran willen zijn, hebben we nog 

4 weken om de resterende 330 mijl af te leggen. Voldoende tijd dus, 

denken we voor het rustig verkennen van de diverse eilanden en mooie kust 

tussen de Dardanellen en Fethiye Bay. Lees in ons onderstaande verslag 

dat gemaakte plannen volslagen kunnen wijzigen als de weersverwachtingen 

roet in het eten gooien! 

 

Geschiedenis 
Gallipoli zal bij jullie misschien een belletje doen rinkelen, ons zei het niets totdat we iets meer te 

weten kwamen over de geschiedenis van Turkije! In de 1ste WO was de intentie van de aanvallende 

geallieerde Britse strijdkrachten (voornamelijk Australische en New Zeelandse troepen) om d.m.v. een 

landing op het schiereiland Gallipoli, de controle over de Dardanellen te verkrijgen. Om daarna de 

hoofdstad van het Ottomaanse rijk, Constantinopel (het huidige Istanboel) te bezetten. 

De geallieerden faalden in hun opzet de verdedigende Turkse troepenmacht van Gallipoli te verdrijven 

waardoor er een lange en bloedige impasse ontstond. In deze 9-maanden durende strijd, van 25 april 

1915 tot 9 januari 1916, waren de verliezen van mensenlevens zo hoog, meer dan 100.000 soldaten, dat 

de geallieerden zich terugtrokken. Aan Turkse zijde sneuvelden 86.000 Turkse soldaten in de strijd om 

dit smalle stukje land. 

Eén van de bevelvoerders in deze veldslag was Mustapha Kemal. Hij werd de eerste president van de in 

1923 uitgeroepen republiek Turkije en kreeg de bijnaam Attaturk, wat “de vader van Turkije” 

betekend. Het schiereiland Gallipoli werd in zijn regeerperiode tot Nationaal Park uitgeroepen om alle 

gevallen soldaten te eren en te herdenken. Er is naast het Turks, ook een Brits monument en ieder land 

heeft zijn eigen begraafplaatsen. De imposante monumenten zijn duidelijk zichtbaar vanaf de ingang 

van de Dardanellen en deze monumenten zijn het enige wat we hebben gezien van dit historische 

gebied. 

 

Opnieuw op de Egeïsche Zee en waterlopen 
Met weinig wind verlaten we in alle vroegte de ankerbaai en motorsailen de 46 mijl naar Mithimna aan 

de noordzijde van Lesbos. In het piekkleine haventje kunnen we net achter de dikke 

konten van 2 vistrawlers aan de kade afmeren. Nadat we goed afgemeerd liggen, gaan we in 

het kleine toeristische dorpje op zoek naar huurscooters om het eiland de volgende dag 

verder “on wheels” te kunnen verkennen. ‘s Avonds en ’s nachts “genieten” we van alle kleine 

en grote visboten die luid ronkend- en grote golven makend uit- en invaren. We rollen en hobbelen dat 

het een lieve lust is, maar het is niet “lustig” genoeg om nog een nachtje blijven! We 

prijzen ons gelukkig dat de huurscooters de vorige dag niet zijn meegenomen. 

 

Na de korte nachtrust wandelen we om 8 uur met 2 jerrycans naar het 

dichtstbijzijnde tankstation (3km) voor een beetje diesel. Het 

tankstation blijkt vandaag, ’s zondags, gesloten. Zonder diesel en 

mét de pest in, kuieren we de 3km weer terug. Weer aanboord, 

worden snel de lijnen losgegooid en laten we Mithimna in ons kielzog 

achter. Met het beetje wind dat er staat, wordt de noordkaap van 

het eiland zeilend gerond, waarna het zuchtje NW-wind helaas wegvalt achter de 

kaap. 

 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/turkey-sea-of-marmara-the-dardanelles.pdf
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De zeilen gaan weer omlaag en de motor wordt gestart. We laten de motor zo economisch mogelijk 

draaien zodat de laatste resterende litertjes diesel voldoende zijn om Mytilene te kunnen halen. Na 2 

uurtjes brommen, kan de motor gelukkig weer af en profiterend van het opstekende middagwindje, 

bereiken we op een voordewindse koers op alleen de genua, langzaam maar gestaag de haven van 

Mytilene. Op de laatste druppels diesel, eigenlijk alleen maar dieseldampen, meren we na 40 mijl af aan 

de ons welbekende stadskade van Mytilene. De dame van de port police herkent de Zeezwaluw en groet 

ons vriendelijk. 

 

Op het uiterste puntje van de stadskade hebben we weinig last van de discomuziek, 

maar ook geen elektriciteit en water. Aangezien de 3-aan elkaar gekoppelde 

elektriciteitssnoeren (totaal 90m) de contactdoos niet kunnen bereiken, snort om de 

dag het generatortje (als aanvulling op het zonnepaneel)  voor het laden van de accu’s. 

 

In Mytilene houden we een aantal dagen rust en kunnen de indrukken van Istanboel 

een plekje krijgen. 

We genieten weer van de stad, gaan gezellig uit eten en stippelen de verdere route 

zuidwaarts uit. De dag voor vertrek, wordt de waterman ingeschakeld voor het 

vullen van de tank. Hij blijkt geen 100m lange slang te hebben, zodat we met onze 2 

jerrycans van 20 ltr, lopend onze watertank moeten vullen. Na 10x100m heen en 

weer lopen zijn we het zat, aftoppen doen we wel op een plek waar het makkelijker 

gaat! Gelukkig heeft de dieselman een tankauto met lange slang. 

 

Onverwacht met een oude bekende opzeilen 
Als we de avond voor vertrek in de kuip zitten, staat onverwacht Albi van de “SY Spur” naast de boot. 

We hebben hem vorig jaar ontmoet in Preveza en Fethiye. Albi blijkt net aangekomen met de Spur die 

aan het begin van de haven ligt afgemeerd en hij komt even buurten. Albi is een Engelse single-handed 

zeiler en heeft soms last van “spraakdiarree” wanneer hij na lange tijd weer bekenden ziet. 

Het “even” gezellig bijkletsen eindigt dan ook pas in de kleine uurtjes en maakt het opstaan om 6 uur ‘s 

ochtends, niet makkelijker! We hebben nl de avond tevoren afgesproken om rond 7 uur samen te 

vertrekken naar Oinoussa, een klein eilandje tussen het eiland Khios en de Turkse kust. 

 

Om 7 uur gaan bij ons de lijnen los en een blik achterom leert dat de Spur nog aan de kade ligt. Als we 

een uurtje zeilend onderweg zijn, zien we in ons kielzog een andere zeilboot en vermoeden dat het de 

Spur is. Na 2 uur vaart de Spur vlak achter ons en via de marifoon horen we dat Albi vlak voor vertrek 

uit Mytilene nog vers brood heeft gekocht, ook voor ons. Hij vaart op de motor en door zorgvuldig 

manoeuvreren komt hij op een paar meter afstand langzij van ons en gooit met een zwierige zwaai een 

brood over. Helaas gaat ie ver over en belandt met een plons te water. De tweede poging gaat goed 

zodat we een knapperig vers boord bij de lunch hebben! 

 

De wind is erg wisselend in kracht en richting, zodat we 

regelmatig de motor bij moeten hebben om voortgang te 

boeken. Albi vaart de hele weg al op de motor en een uurtje na 

de broodexercitie verdwijnt hij achter de horizon uit ons 

gezichtsveld. Als we in de middag tussen de eilanden Khios en 

Oinoussa doorvaren, trekt de wind nog even door tot 30 

knopen. We overbruggen met een gangetje van 7kn de laatste 

mijlen tot de marina, waar Albi klaar staat om onze lijnen aan 

te nemen en we meren langsscheeps aan de mooie nieuwe kade, 

met water en elektrisch naast de boot af. 
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Hoe rijk is rijk 
Oinoussa blijkt een klein maar bijzonder eiland. Het is de geboorteplaats van de rijkste Griekse 

redersfamilies zoals Paters, Laemos en Hadjipateras, zo immens rijk, dat Onassis daar een arme 

drommel bij is! 

Deze scheepsmagnaten hebben de mooie nieuwe haven met privé gelden aangelegd zodat ze het eiland 

met hun eigen luxe jacht af en toe kunnen bezoeken. De families zijn niet alleen rijk maar ook vreselijk 

trots op hun eiland. De haven is niet alleen voor hen en de locals gebouwd. Ook de bezoekende jachten 

worden hartelijk welkom geheten. Net als alle locals betalen zij geen havengeld terwijl het water en 

elektriciteit vrij beschikbaar is. Wat een weelde voor de arme yachties! 

Op het moment dat wij er zijn, heerst er op het eiland drinkwaterschaarste door de hete, droge 

zomer. Slechts 1 x per 2 dagen komt er gedurende 3 

uur drinkwater uit de kranen van het eiland, dus ook 

aan de haven. Ons plan om de watertank op te vullen 

en de boot af te spuiten, laten we snel varen. We 

vullen alleen ons verbruik aan. 

 

Het enige dorp heet net als het eiland, Oinoussa. Er 

wonen voornamelijk oudere mensen en één ezeltje. 

Veel grote huizen zijn met luiken afgesloten en 

worden een paar weken in de zomer bewoond,. Het 

dorp doet daardoor wat sombertjes aan. 

 

Gelukkig heerst er wel wat levendigheid in de paar 

winkeltjes, de bakkerij en een klein hotel/restaurant doordat de locals daar de dagelijkse 

boodschappen doen. Overdag zorgen de toeristen van Turkse Gullets die een paar uur op het eiland 

worden losgelaten voor wat kleur, terwijl ’s avonds de jongelui van de Zeevaartschool wat leven in de 

brouwerij brengen. 

Op een van onze avonden drinken we met Nederlandse en Engelse medezeilers een drankje in de 

Yachtclub aan de haven. De eigenaar blijkt de kleinzoon van 1 van de redersfamilies te zijn en hij heet 

ons welkom op het eiland! 

 

Aan de haven vinden we, op aanwijzingen van 

Albi, het mini Nautisch museum en voor 1€ 

pp. bewonderen we er de unieke verzameling 

scheepsmodellen (privé-collectie) van de 

scheepsmagnaten. 

Het overgrote deel van de vooral benen 

scheepsmodellen blijken rond 1800 te zijn 

gemaakt door Franse krijgsgevangenen 

tijdens hun verblijf in interneringskampen. 

 

Het meest indrukwekkendste stuk van de 

collectie is; “De Victorie”, het vlaggenschip 

van Admiraal Nelson. 

 

Op onze zoektocht naar vers brood doorkruisen we zonder succes, het hele dorp. Bovenop de heuvel bij 

de kerk aankomen, met bibberende knietjes en weinig lucht, horen we dat de bakkerij alleen in de 

ochtenduren open is. Herkansing de volgende ochtend. Na opnieuw de steile straatjes met een 

hellingshoek van 30%, bedwongen te hebben, worden bij de bakkerij 3 gloeiend hete broden gekocht. 

 

De Victorie 

 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/greece-east-coast-northern-cyclades.pdf
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Soepeltjes heuvelafwaarts lopend, genieten we van het schitterende uitzicht over de zeestraat tussen 

Khios en Oinoussa. 

Plannen worden gewijzigd 
Ons plan om vanuit Kousadasi (met een dure zouteloze mega-marina), naar Efeze te gaan, wordt 

losgelaten als we van Albi horen dat Siğacik een betere keuze zou zijn. Siğacik heeft een kleine marina 

van 1 steiger met E+H2O en een behulpzame havenmeester. In het authentieke Turkse dorpje zit een 

autoverhuurbedrijf zodat de afstand tot Efeze geen probleem hoeft te zijn. We besluiten naar Siğacik 

te gaan en Albi hij blijft nog even in Oinoussa voorziet ons op de ochtend van vertrek, van naam en 

telefoonnummer van de havenmeester in S. 

 

Het zonnetje is ons gunstig gezind, evenals de wind zodat we de eerste 4 uur heerlijk kunnen zeilen. 

Nadat we de kaap zuid van Ceşme hebben gerond, valt de wind weg en varen we over een spiegelgladde 

zee verder naar Siğacik. We meren met de boeg naar de steiger af en Riens onderhandelt met de 

havenmeester over het liggeld voor 5 dagen. Na 5 minuten gezellig praten/onderhandelen is de deal 

rond, 5 dagen liggen voor de prijs van 4, prima! 

Het is ondertussen 6 uur als we “schoon schip” hebben gemaakt en nemen een hapje en drankje in de 

kuip. Tijdens ons borreluurtje becommentariëren we het lossen van 2 grote visboten aan de overkant 

van de haven. We zijn nu echter te lui om nog helemaal om de haven heen te lopen en te onderzoeken of 

we vis van de vissers kunnen kopen. Morgen maar een poging wagen! 

 

Sigaçik 
De volgende dag wandelen we rond in de autoloze vesting van het kleine stadje. De smalle straatjes zijn 

keurig geplaveid met marmeren tegels en het centrum is omgeven door 2m hoge, witte muren. In de 

straatjes zien we een paar erg oude vrouwtjes in de bekende Turkse pofbroeken rondlopen die op onze 

groet “Merhaba” (= goedendag) schielijk wegkijken. Hier vinden we beslist geen autoverhuurbedrijf. 

Als we het centrum weer uitlopen komen we recht tegenover het autoverhuurbedrijf uit. Pas bij de 3de 

poging is er iemand in de winkel aanwezig en kunnen we voor de komende 2 dagen een auto huren. 

 

’s Middags zien we Albi de haven binnenvaren en we helpen met 

afmeren om daarna op de “SY Spur” gezamenlijk een drankje 

te drinken. We vertellen dat we een auto gehuurd hebben om 

de volgende dag naar Efeze te gaan. Albi blijkt er 25 geleden 

te zijn geweest. 

 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/turkey-licia-coast-south-to-finike.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/turkey-licia-coast-south-to-finike.pdf
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Hij werkte toen als cameraman mee aan documentaires voor de BBC. Hij wil erg graag nog eens naar 

Efeze en vraagt of hij morgen met ons mee mag/kan. Het lijkt ons wel gezellig om met zijn 3tjes te 

gaan en we spreken af dat we de autokosten delen. 

 

De volgende ochtend om 8 uur vertrekken we en rijden over verlaten wegen. Na 25 km is er een 

politiecontrole en Riens en Albi moeten hun paspoort tonen, terwijl aan Ineke, die op de achterbank zit, 

geen aandacht wordt geschonken. Albi heeft zijn paspoort niet bij zich en geeft prompt zijn (al lang 

verlopen) BBC-perskaart. Aandachtig wordt het document bekeken, vriendelijk wordt enige malen 

geknikt voordat ze beide documenten teruggeven. Pas als we weer rijden grinniken we om de controle 

en vragen ons af wat de betekenis daarvan is/was. 

Vlak voor de stad Efeze bezoeken we als eerste de ruïnes van de Tempel van Artemis. Dit zou de 

grootste tempel zijn die ooit voor Artemis is gebouwd. Helaas staat er nog maar 1 zuil overeind op het 

enorme ruïnecomplex. 

Omdat de ruwe contouren van 

het complex nog steeds 

zichtbaar zijn door de 

stukken van marmerblokken, 

kunnen we ons een klein 

beetje de grote van deze 

immense tempel voorstellen. 

Vlakbij de Tempel van 

Artemis in Selcuk, een 

voorstad van Efeze, is een 

klein maar indrukwekkend 

archeologisch museum waar 

enkele van de vondsten uit het oude Efeze zijn. Er is een maquette van- en enkele beelden uit de 

Tempel. 

 

Efeze’s historie en restanten 
Efeze wordt als een van de mooiste ruïnecomplexen van de Westerse wereld gezien. De eerste stad op 

deze plaats, werd rond 1000 v C. door de Grieken gebouwd en werd al snel een centrum voor de 

verering van Cybele, de Anatolische moedergodin. 

Het huidige ruïnecomplex stamt uit de 4de eeuw v C. en werd gesticht door Lysimachus, de opvolger van 

Alexander de Grote. De Romeinen maakten van deze stad de belangrijkste haven aan de Egeïsche Zee. 

Echter na het dichtslibben van de haven, raakte de stad meer en meer in verval. 

Ook in het christendom heeft Efeze een grote rol gespeelt. Er werden 2 grote concilies gehouden (431 

& 449 n.C.). 

Ruïnes van de Tempel van 

Artemis 

Tempel van Artemis in 

verleden 

Artemis 

Artemis 



Van de Dardanellen naar Fethiye, de thuisreis 

 

© SY Zeezwaluw 2017 

 

6 

 

Maria zou haar laatste jaren in Efeze hebben gewoond en door de evangelist Johannes zijn verzorgd. 

Maria’s huisje staat 8km van Efeze en kan nog worden bezichtigd. Dit is een echte toeristennepper. 

 

De weg leidt ons via de huidige stad Efeze naar een parkeerplaats bij de archeologische site maar ……. 

het blijkt de uitgang te zijn! We zitten wel goed want enorme hordes toeristen leiden ons naar de 

busjes of taxi’s die pendeldiensten verzorgen naar de ingang hoog op de heuvel. Vanaf de ingang loop je 

heuvelafwaarts over de site terug. We kunnen betalend én gratis omhoog. 

 

Gratis betekent dat je na een tussenstop bij een winkel van sieraden of tapijten (één van beiden) pas 

bij de site afgeleverd wordt. 

We kiezen als rasechte Hollanders voor gratis en worden bij een enorm juweliersbedrijf de bus uit 

gezet. 

 

We brengen er een leuk halfuurtje door. 

Riens en ik worden binnen vergezeld van 

een Nederlands sprekende verkoper die 

ons veel over het bedrijf vertelt zonder 

opdringerig te zijn. We zien schitterende 

juwelen, kitscherige “glimmertjes” maar 

ook mooie ruwe- en geslepen half-edelstenen. Helaas voor de verkoper, was het voor ons alleen kijken-

kijken-niet kopen! 

Als we uiteindelijk boven bij de ingang van Efeze aankomen is het intussen 12 uur en behoorlijk warm. 

Uiteraard nergens schaduw te bekennen zodat de meegebrachte hoeden goed van pas komen. We 

wandelen gedrieën net als de wijzen en de drommen andere toeristen via de Zuilenstraat de route over 

de indrukwekkende site. De ruïnes van baden, theaters, tempels en met mozaïeken en 

muurschilderingen versierde huizen, houden onze aandacht gevangen. We zien hier soortgelijke 

openbare toiletten, alleen voor mannen met een slim drainagesysteem, die we in het Asclepion in 

Pergamom niet konden vinden. Ze zijn wel heel erg bijzonder, maar in gezelschap poepen heeft toch 

niet onze voorkeur! 

Via de heilige weg lopen we door de poort van Hercules, en langs de Tempel van Hadrianus. 

poepdoos 
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Vervolgens over de Agora, het belangrijkste marktplein van de stad 

te bereiken. Aan dit marktplein staat de indrukwekkende 

bibliotheek van Celcus, gebouwd tussen 114-117 n.C. door consul 

Gaius Julius Aquila voor zijn vader. De beelden in de nissen 

verbeelden Sofia (wijsheid), Arete (deugd), Ennoia (verstand) 

en Episteme (kennis). Na 3 uur komen we moe maar voldaan weer 

bij de auto. 

 

Slapen, uitklaren en nog een monument 
Na een heerlijke lunch met Turkse gevulde pannenkoekjes en çai (thee), 

rijden we naar de plek van de legende 

over de 7-slapers. In deze grot zouden 

7 kinderen zijn gaan slapen om pas 200 

jaar later weer wakker te worden. Als 

we de gaten-kaas-grot zien kunnen we 

ons er niets bij voorstellen maar het 

blijft een mooie legende! 

 

Via een schitterende bergroute komen 

we weer bij de kust uit, bezoeken nog een markt en zijn laat in de middag 

weer terug in de marina. 

 

De tweede dag rijden we eerst naar Kusadasi. Albi moet uitklaren uit Turkije in verband met het 

verlopen van zijn visum en dat kan in Kusadasi. Terwijl Albi zijn stempelroute langs de officials loopt, 

wandelen wij door de grote kashba van de stad, kopen een horloge voor Ineke, drinken een kopje koffie 

en eten een hapje langs de haven. 

Het is een drukte van belang doordat de 2 grote cruiseschepen die aan de kade liggen, continue 

toeristen aan het uitbraken zijn. Maar we komen tot de conclusie dat deze stad, voor wat we ervan 

gezien hebben, niet echt bijzonder is. Als Albi ons belt met de mededeling dat hij officieel uitgeklaard 

is vertrekken we zonder spijt weer uit Kusadasi. 

 

Via een klein weggetje rijden we naar het plaatsje Belevi, waar 2 km oostelijk 

van de stad gewoon langs de kant van de snelweg een bijzonder mausoleum 

staat. Dit enorme bouwwerk met een vloeroppervlak 300m2 is uitgehouwen uit 

de limestone rotsen waarop het staat en het dak was versierd met 

griffioenen. 

Deze zijn nu in de musea van Efeze en Izmir te bezichtigen. 
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Ook de binnenin gevonden grote sarcofaag met inscriptie over de 

bewoner/overledene is daar te vinden. 

Archeologen zijn nog steeds niet zeker door wie het mausoleum 

werd gebouwd, de leider Antiochus II Theos, 261-46 BC of  

Perzische veroveraars, één of twee eeuwen eerder. We vinden 

het bouwwerk erg indrukwekkend! Via een mooie route gaan we 

weer terug naar Sigaçik en leveren de auto weer in. 

 

Stormvoorspelling en wat nu …. 
Als we de weersverwachting ophalen blijkt er voor de komende 2 dagen wind uit het zuiden te staan en 

we besluiten nog 2 dagen bij te boeken in de marina, Abi vertrekt naar Samos om vrienden te 

ontmoeten. 

 

Op 15 oktober zien we bij het binnenhalen van de nieuwe 5-daagse weersverwachting dat er voor de 

19de een giga-zuiderstorm op het programma staat. Op de 

weerkaartjes is een cycloonachtig plaatje zichtbaar, met 

centraal een oog. Deze storm zal zich in 12 uur tijd van SW-

Griekenland in NE-telijke richting over de Egeïsche Zee naar 

de Dardanellen verplaatsen.  

Doordat de depressie in een razend tempo overtrekt, worden 

er zuidelijke winden met snelheden van 50-60kn , dat is 9-

10Bft en in vlagen zelfs meer, voorspeld. 

In de Egeïsche Zee zijn zware stormen uit het zuiden heel 

ongewoon tijdens de zomer of herfst. De normale heersende 

windrichting is noord (meltemi), daarom liggen bijna alle 

ankerplaatsen en marina’s aan de zuidkant van eilanden of 

landpunten. Ook Sigaçik’s haven ligt open naar het zuiden, aan 

lagerwal dus en geen plek waar we willen zijn met de komende weersverwachting. Tussen de 16de en 19de 

oktober blijft het rustig weer zodat we nog naar een veilige plek kunnen verkassen. 

 

Als we de pilot en de kaarten bekijken, blijken er weinig tegen zuidenwind beschutte ankerplaatsen of 

marina’s te zijn, waar wij ons veilig voelen bij zoveel wind. 1 of 2 plaatsen zouden in aanmerking komen, 

maar de houdkracht van de ankergrond wordt als onzeker vermeld. We zien dat binnen het rustige 

weerwindow, alleen Kos marina, Marti marina aan de zuidzijde van de baai van Bodrum of Yacht marina 

in Marmaris, de enige opties voor ons zijn. De route hakken we in dagtochten en kiezen veilige havens 

mocht de storm onverwacht eerder komen, de genomen beslissing voelt goed. 

 

Zo snel mogelijk zuidwaarts 
De 16de oktober verlaten we om 7 uur in de ochtend in een 3Bft noordelijk windje de marina van 

Sigaçik. Na een uurtje zeilen valt de wind weer weg en varen we op de motor verder 

naar onze geplande stop in Samos marina. Als we om 1 uur aan de zuidkant van 

Samos zijn, nog geen 2 mijl van de marina, komt het middagwindje opzetten en 

we kunnen heerlijk zeilen op alleen de genua. We besluiten niet in Samos te 

overnachten maar ineens door te gaan naar Kos nu de wind in ons voordeel is. De 

Zeezwaluw en wij zijn weer in ons element nu de genua ons door de golven 

sleurt. Maar, … de achterop lopende golven worden steeds hoger naarmate 

Samos verder in ons kielzog verdwijnt. 
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Aan stuurboord zien we de Griekse eilanden Lipsoi, Leros en Kalimos aan ons voorbij schuiven. Deze 

eilanden wilden we stuk voor stuk bezoeken vanwege hun schitterende natuur en bijzondere 

ankerplaatsen. Helaas liggen de ankerplaatsen ook aan de zuidzijde van de eilanden en de enige haven is 

te klein en te ondiep voor ons. Ze moeten wachten tot een volgende keer. 

 

De wind is ondertussen opgelopen tot 24-30 kn uit het noorden en wanneer dat niet afzakt, ligt Kos 

vannacht bij het aanlopen aan lagerwal, niet fijn dus! We gaan daarom bakboord uit richting Turkse 

kust naar de ankerplaats Cukurcuk (37° 21’.056N 27° 12’.642E) die we ws net voor donker kunnen 

aanlopen. De ankerplek ligt in een lagune van een delta, geen beschutting voor de wind in het lage 

landschap maar wel voor de golven uit het noorden. In het laatste licht valt na 65 mijl het anker en 

houdt direct in de zandbodem. We kunnen rustig liggend nu onze maaltijd bereiden. Tijdens ons diner in 

de kuip krijgen we gezelschap van de volle maan die de lagune in een sprookjesachtig schijnsel zet, wat 

is de natuur toch mooi! 

 

Toch maar weer ankeren 
Na een heerlijke nachtrust gaan we om 9 uur ankerop en wordt de koers naar Kos gelegd. Er is 

weinig wind maar wel een heerlijk zonnetje en om 3 uur zijn we al bij Kos marina. Via de 

marifoon informeren we naar een plekje voor 3 dagen. Aan de steigers is geen plaats meer 

beschikbaar, ze zijn allemaal besproken. Alleen aan de betonnen kade is plaats. De kade ligt wel 

aan lagerwal bij zuidenwind en dat vinden we niet zo prettig. Als we te horen krijgen dat die 

plek ons 58€/nacht (excl. water en elektra) moet gaan kosten, zijn de lijnen binnen 2 tellen 

los en varen we de haven weer uit! 

Via de oostkant van Kos, varen we richting Datça. De eerstvolgende ankerplek is aan de 

zuidzijde van de landpunt van Datça, bij het plaatsje Palamut. Na 53 mijl kunnen we, weer 

in het laatste daglicht, ankeren bij Palamut, net aan de buitenzijde van het kleine haventje. We liggen 

heerlijk rustig en gaan vroeg te kooi.  

 

Beiden zijn we wat onrustig en slapen slecht. Om 4 uur alweer klaarwakker en besluiten te vertrekken. 

Onder een schitterende sterrenhemel tuffen we langs het Griekse eiland Simi, waar we zo graag 

hadden willen rondkijken, maar wat nu niet mogelijk is in verband met de komende stormverwachting. 

Even later zien we tijdens de mooie zonsopgang heel langzaam Rhodos aan stuurboord uit de nevelen 

verschijnen en realiseren ons opnieuw dat Rhodos wel erg dicht onder de Turkse kust ligt. 

Op een volkomen vlak zeetje, varen we de baai waaraan Marmaris ligt binnen en om half 4 ankeren we 

(na wat zoekwerk voor een diepte tussen 5-10m) voor het Pupa Yacht hotel. 

Als we rustig voor anker liggen kunnen we met onze fameuze WiFi antenne het internet op en zien dan 

dat de voorspelde storm een dagje later komt dan we de 15de hadden gezien. Het is nu de 18de en 

morgenochtend gaan we in alle rust naar de marina om de storm af te wachten. Deze marina is veilig en 

voorzien van alle gemakken, een was service en wasmachines, een bibliotheek (waar we onze gelezen 

boeken kunnen omruilen) en zelfs een zwembad! 

 

Vol verwachting …… en weer thuis 
Als we al een dagje in de marina liggen, breekt de hemel (of de hel) boven ons open. De regen komt met 

bakken naar beneden en tijdens de overtrekkende onweersbuien weerlicht het dat het een lieve lust is 

terwijl de wind aantrekt tot 45kn (minder dus dan eerst voorspelt). Op de plek waar wij liggen in de 

marina hebben we weinig last van de storm. 

Terwijl de wind buiten raast, genieten wij binnen van het lezen van een goed boek. In de marina 

ontmoeten we opnieuw en onverwacht Toos en Klaas van de “SY Vela”. Ze liggen te wachten om de Vela 

voor de winter op de kant te zetten. We kletsen weer even bij voor zij naar Nederland vertrekken en 

wij naar Rhodos gaan. Even groot inkopen voor de winter. 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/turkey-licia-coast-south-to-finike.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/turkey-licia-coast-south-to-finike.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/turkey-licia-coast-south-to-finike.pdf
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In Rhodos schrikken we op een ochtend wakker van een oorverdovende knal en er volgen nog 16 stuks! 2 

echte kanonnen vuren (met losse flodders) vanaf de kade achter de 

Zeezwaluw het voorgeschreven aantal schoten af. Het 

blijkt de nationale Bevrijdingsdag te zijn! Bij 

zonsondergang doen ze het nog eens dunnetjes over. 

 

Op 29 oktober verlaten we Rhodos en kunnen bijna 

helemaal naar Fethiye zeilen. Na 2 dagen ten anker 

in de baai, meren we de 1ste november af aan de 

jetty van Hotel Mediteran en zijn we  thuis op onze 

overwinterplek. 

 

We zien de oude vertrouwde gezichten die ons in het voorjaar 

uitgezwaaid hebben weer terug en verheugen ons om samen 

met hen de komende wintermaanden door te brengen. 

 

 

We hebben in 2007 meer dagen gevaren en mijlen afgelegd 

maar ook beduidend meer mijlen op de motor gevaren dan in 

2006. Dat ligt grotendeels aan de Egeïsche Zee als je 

noordwaarts wilt (tegen de heersende winden in) in de zomer. 

 

 

Nog even de beloofde cijfers over 2007: 

 2006 2007 

Vaardagen 38 57 

Afgelegde afstand 1687 1984 

Gemaakte 

motoruren 

137 330 

 

___/)___ 


