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Reisverslag 2 - 2008 

 

e zijn inmiddels in Girne/Kyrenia op Noord Cyprus aangekomen. Maar eerst meer over onze 

heerlijke zwerftocht van 2 maanden langs Griekse eilanden en Turkse ankerplaatsen. Zoals 

jullie weten zijn we in Marmaris Yacht Marine de kant op geweest. 

 

Ons Zeezwaluwtje ziet er weer helemaal glimmend uit en in de verf. De “splash” was op 27 mei nadat 

we de dag tevoren op het kantoor de “cash” hadden gedeponeerd. Hier geldt de standaardregel: “Geen 

cash, dan ook geen splash!” 

 

Het seizoen start nu echt 
De Zeezwaluw ligt ’s ochtends om 11 uur weer in haar natuurlijke element, het water en de rest van de 

dag in de marina benutten we om de “dokrotzooi” weg te ruimen. Voor de zomer halen we de buiskap 

eraf omdat het veel te heet is. Het zonnetentje wordt binnen handbereik gelegd. Nadat binnenin de 

boot alles weer zeevast is gezet, is ze weer een echte zeilboot! 

De 28ste ’s ochtends om 7 uur, ja we hebben er zin in, vertrekken we als een speer richting Datca. Ons 

Turks visum verloopt de 30ste van deze maand. Nou ja,  als een speer …….. De wind zit tegen en ’s 

middags om 5 uur poeiert het met 6 Bft pal op de neus. 

Opkruisen tegen wind en steile golven lukt wel maar is niet echt comfortabel, daarom besluiten we voor 

één nachtje te stoppen op de schitterende ankerplaats in Bozuk Bükü. Dit is een ruime baai met een 

nauwe ingang onder een Byzantijns fort. Eenmaal binnen valt de wind weg en vinden we een mooi 

ankerplekje in de kop van de baai. 

 

Ambtelijke turbomolens 
De volgende dag in Datca, ankeren we voor het strand 

aan de noordkant van het pittoreske stadje. Een 

eerste poging om te ankeren op de populaire plek bij 

de havenkom hebben we opgegeven. Naar ons zin was 

er te weinig ruimte en een overvloed aan Gullets die 

af en aan voeren naar de oude haven. 

Uiteraard ben je als Gulletboer niet macho als je alle 

manouvers niet op volle kracht uitvoert. Dit 

vakmanschap aangevuld met 30 restaurantjes/disco’s 

rond de ankerplek, gaf ons al snel het idee om toch 

maar even te verkassen. De noordzijde van het 

schiereilandje mist al dit vertier en is samen met de 

zanderige bodem een ideale ankerplek voor ons. 

 

W 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/turkey-aeolian-ionian-coasts.pdf
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We voelen ons echte diehards wanneer we merken dat we deze plek maar met 1 andere zeilboot delen. 

Het is heerlijk rustig en we kunnen lekker zwemmen in het heldere water. De volgende morgen gaat ons 

“rubbertje” te water om de 250m naar de wal te overbruggen voor het uitklaren. Het gaat flitsend! We 

hadden al gehoord dat het in Datca relaxt en snel ging, maar 30 min is super snel en ongekend in 

Turkije. We slenteren nog wat door het dorpje langs de kleine winkeltjes, even internetten voor email 

& weersverwachting, voor we teruggaan naar de boot. 

 

Panormitis baai 
Omdat we uitgeklaard zijn, moeten we de volgende morgen vertrekken. We zeilen naar het 18 mijl 

verder gelegen Panormitis Baai aan de westkant 

van het Griekse eiland Simi. Deze baai is beroemd 

om het schitterende kloostercomplex wat aan de 

voet van de baai staat. Het complex is open voor 

het publiek. 

Als we om 3 uur ’s middags de baai in varen, 

kunnen we nog net een prima plek veroveren in de 

toch al drukke baai, Na ons lopen nog zeker 8 

schepen binnen die ook gewoon een plekje vinden. 

Als het anker ligt, neemt Riens een koele duik om 

te controleren of ons Bruce anker zich goed heeft ingegraven. Het ligt met alle 3 de vloeien én de hele 

schacht onder het zand, perfect dus! 

 

De beste stuurlui staan aan dek 
In het ondergaande zonnetje op het voordek bekijken en becommentariëren we zoals in de Muppetshow 

de al dan niet vlekkeloos verlopende ankermanoeuvres van de nog binnenkomende (charter)zeilboten. Ze 

hebben het ook niet gemakkelijk om tijdens de opstekende middagwind 

een plekje te zoeken in de drukke baai. Dit zorgt wel voor 

kolderieke situaties. 

De wind neemt steeds verder toe, is vlagerig en komt van alle 

kanten uit de hoge bergen rond de baai. In de 24kn wind 

halen we met wat moeite ons 

zonnetentje weg omdat de zon toch 

al achter de bergen is gezakt. 

Het tentje is net weg als van een aantal 

schepen om ons heen het anker begint te krabben. Her-ankeren lijkt niet of 

moeizaam te lukken tijdens de vlagerige wind. Er wordt rondgevaren voor een 

nieuwe plek, het anker gedropt, volle kracht achteruit varen zonder voldoende 

ketting uit te geven, komen ze te dicht bij een ander schip, wiens anker en-

passant wordt opgegraven. 

Het geschreeuw is niet van de lucht, luide aanmoedigingen worden afgewisseld 

met vreselijke verwensingen en we zijn blij dat de schepen vlak naast ons goed 

blijven liggen, net als wij. 

De wind neemt nog steeds toe, in vlagen 36-40 knopen en wij gieren dan ook 

flink achter het anker. Het is 8 uur ’s avonds en inmiddels zijn er 12 schepen 

los van hun anker en varen allemaal rondjes op zoek naar een nieuw plekje. 

Opeens gaat bij ons, in een extra gemene vlaag, het ankeralarm af. Op de GPS 

zien we dat we zijn verschoven en ook wij voegen ons nu in het pandemonium 

van ankerop, rondvaren voor een nieuwe plek, opnieuw anker droppen, etc. 

We denken dat de 

ankergrond (zand) 

in de baai door het 

vele ankeren, heel 

erg “slap/los” is 

waardoor ons goed 

ingegraven Bruce 

anker met 45m 

ketting in 7m diepte 

in “gusts” toch 

losgekomen is. 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/greece-northern-and-eastern-sporades-islands.pdf
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Na een mislukte poging om het anker opnieuw te laten ingraven, kijken we naar de stand van de zon 

want de schemering staat voor de deur. 

We besluiten dat het veiliger is de ankerbaai met het laatste beetje licht te verlaten. We zien het niet 

zitten om de hele nacht te wachten of ons anker wel houdt of dat een ander schip ons anker opgraaft 

tijdens het krabben. Waarna we alsnog in het pikkedonker, want het is nieuwe maan in de volle baai met 

harde wind opnieuw moeten proberen te ankeren. 

 

Een lichtje bij de herberg 
Eénmaal buiten de baai staan er flinke golven en een constante wind van 34kn (7-8 Bft), in vlagen zelfs 

een pietsje meer. Vrij van de ingang en in wat dieper water gaat een puntje voorzeil bij. Op een voor-

de-windse koers lopen we hard en liggen redelijk rustig zodat we in het laatste schemerlicht de losse 

spullen aan dek kunnen opruimen. Eénmaal op weg voelen we ons, ondanks de harde wind, weer veilig en 

gaan na wat onze mogelijkheden zijn. 

In ons kielzog zien we nog een zeilboot de ankerbaai ontsnappen, we herkennen de Italiaanse solozeiler 

wiens anker 2x door een charterboot werd opgegraven. 

 

Weglopend voor de harde wind en hoge deining, behoren alleen Rhodos of Bozuk Bükü tot onze 

mogelijkheden binnen een paar zeiluren. Het aanlopen van Rhodos is met deze wind en golven niet echt 

aantrekkelijk en is 30 mijl verder. Dus kiezen we voor Bozuk. We zijn er al een paar keer geweest en 

kennen de situatie goed genoeg om in het donker binnen te lopen. Maar zeker geen aanrader als je er 

nooit geweest bent. Om half 12, in het pikkedonker zeilen we de baai binnen en wind en deining zakken 

gelukkig weg. 

Aan het einde van de grote baai is een restaurant met een steigertje nog verlicht. Dichterbij komend 

zien we iemand met een licht zwaaien zodat we kunnen zien wat we doen. Om even na middernacht 

liggen we vast en worden hartelijk welkom geheten door de restauranthouder. Hij vraagt of we soms 

honger hebben en of we wat willen eten. Wat een ontvangst! 

We rammelen van de honger en om 1 uur ’s nachts, zitten we aan een heerlijke maaltijd, die de eigenaar 

nog snel voor ons heeft klaargemaakt. We maken voort en zodra we terug aan boord zijn, gaat de 

generator van het restaurant uit en is alles donker. We schamen ons wel een beetje dat we de arme 

man zo lang uit zijn bedje hebben gehouden! Ook bij ons gaat het licht uit na deze enerverende dag. 

 

Relaxen en genieten van Turkse gastvrijheid 
De volgende 2 dagen spookt het buiten de baai nog steeds en wij genieten van een paar dagen relaxen 

en nix doen. We eten elke dag ’s avonds in het restaurant en leren de eigenaar, zijn vrouw en dochter 

kennen. Het zijn heel gezellige goedlachse mensen die het leuk vinden dat je er bent, zijn nieuwsgierig 

waar je vandaan komt zonder dat ze direct wat van je willen. We moeten elke dag om 5 uur even cay 

(Turkse thee) komen drinken die moeders dan heeft gezet. 

 

Bozuk Bükü 
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1 dag liggen we zelfs helemaal alleen aan de steiger en bij navraag blijkt het “wisseldag” te zijn. De 

charterboten uit Marmaris en Bodrum wisselen dan crew in hun thuishaven, waardoor de steigers in de 

Bozuk baai leeg blijven.  

Die avond komen ook de geitenhoeder en gezin, zij wonen zomers in een hutje op het strand in het 

restaurant buurten en we genieten van hun gezellig samen zijn. De restauranthouders dochter komt bij 

ons zitten om uit te leggen waarom ze pret hebben. 

De kok steekt nl de draak met haar zwaarlijvigheid en zegt dat ze teveel eet. Gelukkig kan ze er 

vreselijk om lachen. We leren haar, op verzoek, nog wat standaard Nederlandse zinnen die ze in haar 

schriftje in fonetisch Turks opschrijft. Ze vaart met een “winkelbootje” vol souvenirs en goedbedoelde 

rotzooi in de baai rond en probeert haar handel aan de aanwezige boten te verkopen. 

Ze kan de geleerde zinnetjes dan als begroeting voor Nederlandse schepen gebruiken. Zo heeft ze al 

diverse talen uitgewerkt in haar schriftje staan. Na de taalles krijgen we nog alle fotoalbums van de 

familie te zien (zucht!) en is het al laat voor we terugkeren naar de Zeezwaluw. 

Eén van de dagen dat we hier liggen komt de hele kudde geiten vanuit de ruige 

heuvels afgedaald naar het strand. De geitenhoeder heeft bronwater 

opgehaald en blijft de troggen van water voorzien tot ook de 

laatkomende geiten hun dorst hebben kunnen lessen. Maar er is 

natuurlijk niets voor niets … want, volgens de restauranthouder 

bestaat de kudde uit 1000 geiten maar we zien er maar 999 

terugkeren naar de heuvels. Bij de boten aan de steiger wordt 

aangekondigd, dat er ‘s avonds in het restaurant verse lamsschotel 

op het menu staat?! 

 

Scooteren op de vulkaan 
Als de wind weer afgenomen is verruilen we Bozuk voor Datca (2 dagen ankeren om snel en relaxt in te 

klaren in Turkije, voor we verder westwaarts gaan. Met net genoeg wind om mooi te zeilen vertrekken 

vwe an ons heerlijk ankerplekje met als doel het Griekse vulkaan eiland Nisyros. 

Als we halverwege de meest westelijkste punt van Turkije zijn, komt de aantrekkende wind (W4) te 

scherp in om de koers van 270° naar Nisyros te sturen. Gemaakte plannen kunnen veranderd worden, 

dus verleggen we gewoon ons doel voor die dag naar Tilos, het eiland zuid van Nisyros. 

 

Op een comfortabele bakstagwind van 240°, bereiken we aan het begin van de middag de oostkant van 

het eiland Tilos. In de grote baai Lavidia ankeren we vlak voor het strand waar net een Nederlandse 

zeilboot het anker ophaalt. Van Tilos zien we alleen de baai omdat we de volgende morgen alweer 

ankerop gaan. 

Op het ochtendwindje zeilen we naar Nisyros en varend om de oost van het eiland kunnen we duidelijk 

de conische vulkaanvorm onderscheiden. 

Aan de noordkant in Mandraki-haven meren, we op eigen anker tussen een zeil- en een tripperboot, aan 

de kade af. 

 

Nisyros recht vooruit 
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Pal achter de kont van de Zeezwaluw is een 

scooter verhuurbedrijf en voor de 

volgende dag huren we 2 scooters. De 

dame van het bedrijf legt aan de hand van 

een kaartje bereidwillig uit waar we de 

bijzonderheden kunnen vinden. 

 

Voor we ’s ochtends op pad kunnen, moeten 

we de Zeezwaluw nog “even” 10m langs de 

kade verplaatsen, meldt de port police. Op 

onze plek moet over een uur, een 

tripperboot uit Kos liggen. 

Dus “even” ankerop, naar voren varen, positie kiezen voor de nieuwe plek, anker 

droppen en dan weer achteruit varen, maar …. de ketting is op z’n 60m eind, maar 

wij nog niet bij de kade….  Ja zo gaat het soms, maar na een uurtje liggen we 

weer keurig op onze nieuwe (gratis) plek en kunnen op stap. 

 

Via smalle kronkelwegen met heuse haarspeldbochten komen we aan in Eborios, 

het hoogstgelegen dorpje van Nisyros. Achter het kleine kerkje, worden we 

verrast door een schitterend panoramisch uitzicht over de oude vulkaan. 

 

Perfect zijn de grote- en 3 kleinere kale kratermonden te onderscheiden, in een verder 

verbazingwekkend groen dal. Weer naar beneden rijdend, aan de andere kant van de heuvel, blijven we 

zicht houden op de kratermond terwijl we steeds duidelijker de “rotte eieren lucht” van de opstijgende 

zwaveldampen beginnen te ruiken. Als we de scooters bij het restaurant neerzetten en in de richting 

van de houten balustrade aan de rand van de grote krater lopen, zien we dat je in de kratermond kunt 

afdalen. 
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Via een min of meer aangelegd dan wel uitgesleten steil pad dalen we af naar 

de bodem. De zwavellucht is af en toe adembenemend, vooral als we bij de 

groepjes geel aangekoekte holletjes komen. Hier stijgen de hete 

zwavelgassen uit de grond op.  

Blondje houdt (1x maar hoor) haar hand vlak boven zo’n 

holletje en ontdekt dat het echt heeeeeeeel erg heet is. 

 

In het midden van de kratermond zijn een aantal vreselijk grote gaten in het 

oppervlak waar gassen 

uitkomen. Als we even heel kort benedenwinds 

gaan staan, verbazen we ons over de enorme 

hitte die hier uit de aarde komt. We dwalen nog 

wat rond in deze bijzondere omgeving over de 

droge- gescheurde- en op een gatenkaas lijkend 

oppervlak met een doorsnede van een paar 

honderd meter. We vragen we ons wel af of 

deze vulkaan echt “dood” is of ooit weer 

vuurspuwend en alles verwoestend tot leven zal 

komen. 

Met de scooter scheuren we verder langs de 

zuid- en westkant van het eiland, zien niet veel 

interessants meer, maar genieten volop van de 

geurende en kleurige planten en bloemen. Weer 

op een Grieks eiland, bestellen we uiteraard onze favoriete lunch, broodje gyros met frieten! 

 

Te klein paradijsje en weer helemaal alleen 
Nisyros verlaten we vroeg in de ochtend en met een windje uit het zuidwesten. We zeilen rondom de 

westkaap van Kos, verder noordoost-waarts naar het kleine 

eiland Nera. Reiner, een Duitse catamaran zeiler verklapte 

ons dat aan de NO-punt van het eiland een ondiepe kleine 

romantische baai ligt, waar je aan de kade kunt afmeren. 

Als we aankomen ligt er al een zeilboot afgemeerd en 2 

kleine motorbootjes voor anker. Geen plek meer voor ons in 

de herberg, heel erg jammer! 

We hijsen het zeil weer en koersen oostwaarts, 

nu voor de wind varend en begeleid door 

dolfijnen koersen we richting twee kleine 

eilanden, Plati en Psirimos. Na 35nm valt aan de 

oostzijde van het eiland Plati ons anker in de 5m diepe zandbodem, We zijn alweer de enige zeilboot 

hier. In het heldere water kunnen we heerlijk zwemmen en afkoelen van de warme dag. 

 

Leros 
De volgende dag staat er een heerlijk SW-windje en kunnen al kruisend de kleine haven Pandeli aan de 

oostzijde van het eiland Leros bereiken. Als we het pietepeuterige en ondiepe haventje invaren, zijn we 

bang dat er geen plek meer is, maar we mogen gelukkig langszij van een Engelse zeilboot afmeren. 

 

 

 

 

Lekker onderweg 
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Het is ook de enige plek waar we kunnen liggen, blijkt later. Het haventje ligt vol met kleine lokale 

visbootjes. Het is dus best uniek dat we hier een plekje hebben kunnen bemachtigen. Vlak na ons 

probeert nog een zeilboot ergens langszij af te meren, maar heeft geen geluk. Hij keert terug om net 

buiten de haven voor het strand te ankeren. 

Voor het helemaal donker is, liggen er 5 schepen geankerd en waait er een 5-6 Bft vanaf de heuvels. 

We zijn blij dat we vastliggen en een keertje geen “ankerzorgen” hebben. We blijven 3 dagen in het 

schattige haventje terwijl de meltemi buiten te keer gaat. 

Voor boodschapjes en de wasserij moeten we elke keer 20 minuten de heuvel oplopen naar het 

volgende dorp. In de haven van Pandeli zijn alleen restaurants en geen winkeltjes. Ach, het 

houdt ons luie zeilers in conditie nietwaar? 

Als de wind wat is afgezakt en volgens de weersverwachting naar het zuiden gaat draaien, verkeerd 

voor Pandeli, verlaten we het haventje en gaan 3.5nm verder in de Alindas baai ook op Leros, ankeren. 

We willen hier benzine kopen voor generator en BB-motor, maar het tankstation is 5 km lopen! Doen we 

dus niet in 30 graden hitte, maar duiken het koele internetcafé in, voor het weer en email. 

 

Pithagorion als schuilplaats 
Vanuit de Alindas baai zeilen we naar Samos. Er staat amper wind en het grootste deel van de 33nm 

worden motor-sailend afgelegd. We ankeren in de havenkom van Pithagorion aan de zuidkant van Samos, 

om daar de komende dagen te schuilen voor de voorspelde 

Meltemi met 6-7Bft. Ondertussen kunnen wij weer rondtoeren 

op het schitterende groene eiland, dit keer op scooters. Als we 

op ons tochtje aan de noordkust bij Vathi komen, zien we dat 

het op zee toch flink waait, allemaal schuimkoppen in de baai 

bij de haven. Terug aanboord merken we nauwelijks iets van de 

harde noordelijke wind. De ankerbaai van Pithagorion blijkt een 

goede beschutte plek als de meltemi raast. 

 

 

In Samos verruilen we de high aspect fok voor de grote genua. Na Samos zeilen we steeds zuidwaarts, 

wat meestal voor de heersende Noordelijke wind uit is. Het is al halverwege juni en het wordt tijd om 

via de Turkse kust naar het zuiden af te zakken. 

 

 

Zuid Samos 

Oude haven Pithagorion 
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Hete winden en schitterende ankerplaatsen 
Op 18 juni verlaten we Pithagorion en zeilen op de genua de 40nm naar de Turkse baai Akbuk. Net voor 

we in de luwte van een eilandje aan de kop van de baai willen ankeren, strijken er 5 flamingo’s op het 

water neer. Blijkbaar houden ze niet van zeilboten of de plek bevalt ze niet. Voor we ze op de foto 

kunnen zetten, nemen ze al “rennend” over het water de wieken. We zijn weer de enige levende zielen 

op de ankerplaats. 

 

De hele dag is het al erg warm geweest en net als we ons zonnetentje over de kuip willen spannen, 

begint het plotseling keihard vanaf de bergen te waaien, een hele hete landwind. De 

buitenthermometer loopt snel op tot 42°C en de windmeter tot 30-34kn. Na 2 uurtjes valt de wind 

bijna compleet weg en zakt de buitentemperatuur gelukkig weer tot acceptabel niveau. De rest van de 

zomer ervaren we langs de hele Turkse bergachtige kust steeds ditzelfde windfenomeen bij hoge 

dagtemperaturen. 

 

Via de ankerplaatsen Kazikli (ongerept) en Turk Bükü (extravagante vakantieplek voor steenrijke 

Turken) bereiken we het kleine Griekse eilandje Yiala, net noord van Nisyros. We ankeren voor het 

strand bij een steengroeve en schuilen opnieuw 3 dagen voor de Meltemi. De baai is goed beschut 

en we kunnen heerlijk snorkelen. Riens vangt zelfs een grote barracuda-achtige vis. Hij, de 

vis, krijgt wat narcotiserende Ouzo want we zijn ten slotte in Griekenland achter de 

kieuwen toegediend om hem naar de vissenhemel te zenden. Als kop en staart verwijderd 

zijn, blijft er nog 500gr vis over. Gebakken in wat olie zorgt het de volgende dag voor een 

verrukkelijke maaltijd. 

 

Uitwaaien bij Rhodos en nog even buurten in Fethiye 
Met alweer Datca als tussenstop, bereiken we 29 juni in een vliegende storm Rhodos. Het waait zo 

hard, dat zelfs het inrollen van de genua moeizaam verloopt. We vinden het niet veilig om de Mandraki- 

of nieuwe haven binnen te lopen en daar op eigen anker te moeten afmeren. 

Net zuid van de nieuwe haven droppen we het anker in 5m diep water voor een strandje. Het waait al 

32-38kn (8+Bft) maar het anker houdt perfect. Gesteund door het feit dat we op de GPS als een huis 

blijven liggen, went de harde wind al snel en genieten we van een boekje en het maken van plannetjes. 

3 dagen horen we de knetterharde wind door het want fluiten voordat we kunnen verkassen naar de 

Mandraki haven. Eenmaal binnen, zijn de dagen snel gevuld met het inslaan van de geplande 

boodschappen, water laden, aan de walstroom liggend wat stofzuigen en rustig op de computer werken. 

 

Gebogen over de weerberichten voor de komende week, dubben we om snel af te zakken langs de 

Turkse zuidkust of toch nog even naar het welbekende Fethiye te gaan. Het wordt het laatste. We zijn 

vroeg uit de veren als een charterboot ‘s nachts om 4 uur kans ziet om een lijn in zijn schroef te 

krijgen en vervolgens zijn anker over onze mooring line te laten vallen. In de tijd dat een duiker de 

stakker weer op weg helpt, maken we ons maar klaar voor een vroege start.  

Cruiff zijn 

wijsheid 

(nadeel / 

voordeel) galmt 

na wanneer we 

buiten merken 

dat we een 

onverwachte 6–

7 Bft in de rug 

hebben. In een record tijd zeilen we alleen op de genua naar de beschutte baai van Fethiye. 

Fethiye baai 



Griekse Eilanden en Turkse ankerplaatsen 

 

© SY Zeezwaluw 2017 

 

9 

 

We ankeren op onze favoriete plek in de baai bij de wrakboei, tegenover ECE-marina. Door allerlei 

volkomen van elkaar losstaande toevalligheden, wordt het een weerzien met vele lieve vrienden en zuigt 

het anker zich, weliswaar geholpen door een paar fikse onweersbuien, diep in de modder. Met moeite, 

uiteraard door de modder, verlaten we (zonder) op 14 juli de baai van Fethiye en gaan zuidwaarts 

nieuwe horizonten tegemoet! 

 

Nieuwe horizonten met speciale culturen 
Na een heerlijke dag zeilen valt ’s avonds om 8 uur het anker in de baai van Kas. ’s Ochtends 

zien we in het heldere water dat de schroef tijdens de 10 dagen in Fethiye baai, enorm is 

aangegroeid. Met een snorkel op, gaan we om beurten gewapend met plamuurmes en 

schuurspons de aangroei te lijf. Het blijkt een welbestede ochtend, want als we weer verder 

gaan, lopen we een stuk sneller op de motor. ’s Avonds droppen we ons anker in Polemos Bükü, de meest 

westelijke baai van Kekova Roads te midden van 8 schepen van diverse nationaliteiten. 

 

Kekova Roads is een heel speciaal gebied. Het smalle, 

langwerpige eiland Kekova ligt voor de Turkse SW-

kust en beschermd een schitterend baaiengebied 

tegen de heersende W-SW winden en deining vanaf 

zee. 

 

In het gebied 

hebben diverse 

volkeren gewoond, 

waaronder de 

Lyciers waarvan de 

bijzondere 

sarcofagen en 

rotsgraven nu nog 

te zien zijn. 

 

Onder het heldere 

wateroppervlak zijn 

nog steeds de resten van steden zichtbaar en goed 

te onderscheiden als je er met de dinghy overheen 

vaart. Vloten Gullets, afgeladen met toeristen varen 

in file door Kekova Roads, om hen in een dagdeel te 

laten zien wat al eeuwen onder het water verborgen 

is. Gelukkig blijven de ankerbaaien verschoond van 

dit toeristisch geweld! 

 

Na 3 dagen in Polomos Bükü varen we dieper het 

eilandenrijk in en ankeren west van het plaatsje 

Uçağiz, net buiten de drukke “waterverkeersweg”. 

 

 

Uçağiz, 
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Met ons rubbertje gaan we naar de wal om uit te vinden wat er allemaal te zien en te beleven valt. We 

mogen het rubbertje aan de steiger van het Ibrahim’s restaurant leggen en kunnen er ook met de eigen 

laptop internetten via WiFi. Zelfs ons afval mogen we hier inleveren en de was kan worden gedaan. 

Deze wordt een dag later schoon en droog aan boord terugbezorgd! 

Als we hem vragen waar we een auto kunnen huren, kijkt hij wat meewarig want dat blijkt niet mogelijk 

in Uçağiz. Als alternatief oppert hij dat een vriend misschien zijn eigen auto wel wil uitlenen. Als we ’s 

middags om 5 uur terugkomen, is de vriend aanwezig maar vraagt €60,=/dag of €100,= voor 2 dagen. 

Dat vinden we te veel, naast het niet onbelangrijke gegeven dat we niet weten hoe het 

verzekeringstechnisch zit als je schade of een ongeluk krijgt. De man is teleurgesteld dat het ons te 

duur is, maar begrijpt het wel. De restauranthouder zegt dat we mogelijk in Kas of Finnike wel een 

auto kunnen huren. 

 

Oude steden en badgasten 
De volgende morgen zitten we om 8 uur in de Dolmush naar Finnike. Na een uurtje 

rondwandelen, vinden we daar een verhuurbedrijf waar 2 dagen autohuur €60,= kost. 

Alles incl. verzekering, airco en zonder kilometer beperking. Om 11 zijn we op weg naar 

Phaselis. 

 

De stad Phaselis is in de 7de eeuw v C. door een lokale 

herder aan Griekse kolonisten uit Rhodos verkocht. De bevolking 

heeft aanleg voor handel en bouwt een uitgebreide stad met 3 

havens rond een Akropolis op een kaap. De stad floreerde tot 330 v 

C. door hun uitmuntende handelsgeest. Helaas verviel het later tot 

een piratennest en ging in 43AD op in de Romeinse provincie Lycia-

Pamphylia. De meeste ruïnes stammen uit de Romeinse tijd. 

 

  

Grote baai bij Uçağiz, 

Phaselis noord haven 

Baai van Uçağiz 
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Daaronder zijn een theater, twee secties baden, een agora, een aquaduct en een marmeren poort ter 

ere van keizer Hadrianus. 

Het is warm en in korte broek en shirtje slenteren 

we langs de verbazingwekkend goed bewaard 

gebleven ruïnes uit lang vervlogen tijden. 

 

Echter, we verbazen ons over de hordes verveeld 

rondlopende, half blote en in (te kleine) bikini of 

zwembroek stekende, witte tot rode toeristen. Het 

is voor het eerst dat we zien dat badgasten zich 

aangetrokken voelen tot een archeologische site. 

Het raadsel wordt opgelost als we bij de oude 

zuidelijke haven komen. Een hele vloot Gullets , zeker 

30) stuks, heeft zijn menselijke lading uitgebraakt 

op deze historische plek. 

 

Gelukkig kiest 80% ervoor om op deze 

warme dag rondom “hun” Gullet te 

zwemmen en niet de wal op te gaan! 

Het is een ongelooflijke kakofonie van 

menselijk gegil, BB-motorgeronk en 

geclaxonneer van de kleine bootjes die 

vol speed tussen de zwemmers door 

suizen. 

 

Op een oude stenen bank, bekijken we 

vol verbazing 

wat er zich 

allemaal op en in het water afspeelt en constateren dat dit voor een zeilboot 

geen ankerplek is! 

Hoewel het waarschijnlijk ’s avonds weer volmaakt rustig is, wanneer alle 

Gullets met hun gillende lading, naar de thuisbasis zijn vertrokken. 

 

Phaselis poort van Hadrianus 

Phaselis, aquaduct 

Phaselis badhuis ruïnes 

Phaselis zuid haven 
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Gassen of vuurspuwende monsters 
Na ons meegebrachte boterhammetje genuttigd te hebben, stappen we weer in de 

auto (met de airco aan) en rijden via een mooie landelijke weg richting kust naar 

Cirali. 2 mijl landinwaarts van dit stadje, ligt in de heuvels het oude Chimaera, 

waar gassen opstijgend uit de rotsgrond continu branden. De samenstelling van de 

lichte gassen is dusdanig dat, als je het zou afdekken en even later de bedekking 

weer verwijderd, ze spontaan opnieuw ontbranden. 

 

In de oudheid dacht men dat er een 

“vuurspuwend monster” in de bergen woonde. Dit 

monster werd door Homerus beschreven als 

deels leeuw, deels geit en deels slang, die werd 

verslagen door Bellerophon. Dit is een Hercules-

achtig figuur rijdend op Pegasus. Op oude vroeg 

Griekse vazen is Chimaera (zie boven) vaak 

afgebeeld. 

 

Dit natuur fenomeen willen we erg graag van 

dichtbij bekijken. De kaartjesverkoper zit in 

zijn hokje op bijna zeeniveau en vertelt dat we 

nog 1 km bergop moeten lopen voor we bij de 

Chimaera zijn.  

Vol goede moed starten we bij de mooi aangelegde trappenweg, die al gauw overgaat in wat rommelige 

treden en keien die redelijk steil en slingerend de berg op lopen. Er is geen schaduw en we vinden ons 

zelf erg dapper om de beklimming om 3 uur ’s middags uit te voeren. Gelukkig zijn er afstanden op 

rotsen geschilderd zodat we weten hoever we nog moeten. 400m is erg ver als het steil heuvel op gaat. 

We komen dan ook als een koppel hijgende postpaarden aan! 

Op een stuk steil oplopende kale rotsen, naast de ruïnes van 

een kerkje, zien we de vlammen boven de diverse openingen 

branden. Het is wel erg bijzonder en in het donker moet het 

nog spectaculairder en spookachtiger zijn. Weer wat op 

adem gekomen, dalen we met bibberende knietjes van 

vermoeidheid, de even tevoren bedwongen berg weer af, 

maar de inspanning loonde de moeite. 

 

Een oude stad hoog in de bergen 
 

De volgende autodag besteden we aan Arykanda, hoog in de 

bergen noord van Finnike. De ruïnes van deze oude stad 

dateren uit de 5de eeuw v C. De stad stond lange tijd onder 

Perzisch bestuur, maar kwam in de 2de eeuw v C onder 

Lycisch bewind. Rond 43 AD verviel het, net als de rest van 

Lycië, onder Romeins bestuur. De oude stad is op en langs 

de steile berg gebouwd en bijna niet te onderscheiden van 

de rotsen waarop gebouwd is. 

De stad was gedurende de hele Byzantijnse tijd en zelfs 

tot in de 19de eeuw na C bewoond. 

Sinds 1978 is de universiteit van Istanboel belast met de opgravingen. 

 

Chimaera, kerkruimte 

Zelf ontbrandende gassen 
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Veel is redelijk goed bewaard gebleven door de geïsoleerde en hoge ligging. Intussen zijn een aantal 

gebouwen door archeologen uitgegraven en 

gerestaureerd. 

 

Het lijkt erg desolaat en de enige mensen 

die we tijdens onze rondwandeling zien, is 

een groep archeologen die bezig is met 

opgravingen. Het kost ons enige moeite om 

na Chimaera nog de steile trappen en 

hellingen te beklimmen naar de hoogste 

ruïnes. 

Het theater met een heel mooi odeon, het 

gymnasium en het stadion liggen nl helemaal 

op de top. Eenmaal boven aangekomen, 

worden we beloond met een schitterend 

uitzicht over het dal en de omringende 

bergen. Als we terugkeren bij de auto, blijkt 

de kaartjesman ook gearriveerd en naast 

het entreebiljet probeert hij ons zijn 

zelfgeschreven Engelstalig boek over 

Arykanda te verkopen. We moeten hem 

teleurstellen en hij lacht (als de bewuste 

boer) we het boek van Diana Darke laten zien, aan de hand waarvan wij de site bekeken hebben. 

 

’s Middags om 4 uur leveren we in Finnike de auto weer in en met de Dolmush komen we om 7 uur ’s 

avonds terug in Uçağiz. We eten voor het laatst heerlijk bij Ibrahim en gaan voldaan met ons rubbertje 

terug naar de Zeezwaluw. 

 

De laatste marina in Turkije 
Als het weerwindow na een paar dagen gunstig is, zeilen we op het middagwindje de 18nm 

naar Finnike marina. Hier klaren we voorlopig voor de laatste keer uit in Turkije en verlaten 

op 31 juli om 10 uur ’s ochtends Finnike. Op naar Noord Cyprus, in een 180nm zeiltocht. 

___/)___ 

 Arykanda,    Theater 

Arykanda, de steile berghelling 


